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ΡΕΒΕΆΑΓΕ: 

ΗΤΒ βαϊῆοη 15 ποί ᾿πίεπάθα ου δορί ΠοΥβ ; ἔῸΥ [Π6 

θΟΟΚ ριεβεηίβ ποΐ ἃ εν ἊἸβΠου 65 θοῇ οἵ 

ἰδηριαρα δηά οἵ ϑιθ]εοί-πγαϊξοσ. ΤῸ ἃ {πουρητ]} σε επί, 

0 Κηονγα βοπηθ ατεεκ, [ἢ6 “7εηιογαῤίϊᾳα τὰὰϑὶ πες θ6 

{α]] οὗ ᾿πίεγεϑδέ δηα οἤδτη. ϑθᾳοἢ τοδάθιβ Ψ01},1 Πορα, Ηπᾶ 

1Π [Π15 βαϊίοη ἴΠ6 ΠΕΡ ΏΙΟῊ ἘΠ6Υ τεααῖτθ. ΜΥ οὈ] σαί οη5 

ἴο νδγοι5 ὙΤΙΓΕΙ5. 4΄6 δοκπον)εαρεα ἃ5 {ΠΟΥ Οσσυτ. ΕἼΟΓΙῚ 

ῬΙΕνΊΟΙΙ5 εἀϊοη5 1 πᾶνε ρδίπεγεα σεῦ {ΠΠ{|; ἔοσ {ΠΕΥ ἃτα 

οὨΙ εν τοπηδυκαῦ]8 [ΟΥ̓ ἘΠΕΙΤ ΤΕ αρτθηθθ5, ΨΈΕΙΥ ἴδ οὗ {Π6 

ταχία] οἤδηρεβ δανοοδίβα ὃὈγ (ορείῖ, Ηδτγίτηδῃ, δηα οἰ οῖς 

ἢανε Ὀεξεδη ᾿πίγοάποεα. Τί ἢδ5 θθεη {πουρῆξ νν]56 ἴο οὐηϊξ ἃ 

ἴενν ρᾶββϑᾶρεβ, διηοιηςηρ ἴο ΔΡοιΐ 50 11π65 ἴῃ 8]]. 

(δε Αἴ Ἰοὲ 

ΟΑΜΒΕΙΌΘΕ, 

“εῖν 27. 1901. 
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ΙΧ 

ΓΝΤΕΘΒΕΊΈ ΤΟΝ: 

1. ΧΕΝΟΡΗΟΝ. 

(Α) Χοποόρῆοη ὑπ6 ἀϊβοΐρὶθ οὗ βοογδῦθϑ. 

ΧΈΝΟΡΗΟΝ νΜ 85 ἴπε 5οὴ οἵ Ουυ]5, ἀπ Αἰμαπίδη Ὀεϊοηρσίὶηρ 

ἴο {Π6 ΤᾺ] ε7477216 (ΟΥ̓ ΡΑΥ15}) οὗ Ετοπεῖα δροιι ἔνε πν ΠῚ1165 ἔγο ΠῚ 

[Π6 εἰΐγ. Οὐ ᾿πέουτηδίίοη δροιξ ἢ15 δαυὶν [16 15 δχίγε Εν 

τηθᾶστα δαπα υποεγίδϊη. ὙΤΠῈ ἀδίε οὔ ἢὶβ ὈΙΓΓ 15 ἃ τηδίζευ οὗ 

ςοη]δοίαγα ; {Π6 516 Πά υ εν! ἄθηςσβ ἀν 8114} ]6 566ΠῚ5 ἴο ροϊηΐ ἴο {Π6 

γεαῦ 435 Β'σ. ζπε ἀδίβ ὑϑβιι}}ν σίνεη---444 Β.6.---ῖβ ἀπ ϑίοη- 

ΔΌΪΥ ᾿ποοτγεοῖ. ὙΝΉΠΕ 511] ἃ Ῥου, Χεπορμοη πιεῖ ἴῃ ἃ ΠΔΙΓΟΥ 

ϑίγεεϊ 9η6 ΤΠ] ΥΚΑΌΪ]6 ἴου Π15 βαίνγ- Κα ΡΠ ϑοσΠοΙηΥ,---ἰῃς ἢδί 

πΟ056, [ΠϊοΚ 1ρ5, ἀπ ργοπηηθηΐ αγ85 οὗ ἃ 51||6ητι5. ϑίγείοῃϊησ 

οἷξάσ 15 5ἰδῆ το δύ [Π6 Ῥου5 ρύόρσεβϑβϑ, [15 δίσαηρε Ὀεϊησ 

ΡΙοσεοάεα ἴο σδίθοῃϊβα ΠΙπη, δηαυτηρ ῬΏΘΓΘ νδυῖοι5. σΟΠη- 
τηοάϊτἰ65 σου] θῈ ρατοΠαβθα. ΤῸ Δἃ]] {Πε656 φιιθϑίῖοηβ ΧΈΠΟΡΠΟΝ 
τεϊαγποα τοδαν δηϑνεῖβ. Βυΐ νηθη Π6 ννᾶὰβ8 δϑεα [7127 α76 

οἵ καλοὶ κἀγαθοί! ἰο δὲ γομ)13, Ἠδ6 5Π001Κ Πῖ5 Ππεδᾶ ἴῃ 5οῦα 

1 ὙΠε (Οἱ ]οννίης ράβθασε ἔγοπι ΜΥ Οούϊεγ᾽β σσογαΐες απ Α ἐλενιΐανε ϑδοεῖεέν 
(ΡΡ. τιό, 117} 15. 84π Ἔχςει]εηὶ σοπηπιεηίαυυ οἡ {Π6 Οτεεκ σοποερίϊοπ οὗ καλοκαγαθία 

πὰ αἰςο οπ ϑοογαΐες᾽ νγδὺ οἵ ἀεα!πρ ἢ τΠε γουηρ :-- 
“Τπ Ρ]αϊο᾽ς ἀϊαϊορσιια οἱ δὰ σλαγηεζαῖσς τη 6 {{||6- τό] 6 15 ρίαγεά Ὀγ ἃ γουτῃ ψῃο ἰ5 

τεςεϊνίπο ἴπΠῸ Ποιπαρα νοῆι να τέβεῦνα ἴοσ ἔεπιαϊα θεδυΐῖγ. ΤῸ τ15 θΘδυΥ ἴῃ 4 ΤΠΔΠ ἰ5 

ἃ τπδίζεν οὗ 5π|8}} ἱπιρογίαποα. Βιΐ 'ἰπ Η8]145 αἰβεγεηξ ἰάδας ργεναϊ δὰ ; οἡ ϑοογδίεϑ᾽ 
τεῖϊυτη ἔγοτη ἔπε σαπηρδῖση οὗ Ῥοιάδαϑα 411 {πε (41 ἰ5 οὔ τῃε τὶ ϑῖπρ βεπογαϊΐοῃ οὗ γουτῃβ ; 
{π6 σἵτὶς ν ῆο ννουἹά πον ΡῈ τῃπ τεϊσηΐπρ Ὀ6116ς οὗ ἃ 5πΠ|8}} ἴον ῃ δγα 5ΞΙ ΠΙΡΙΥ͂ [εἴ ουἱξ οὗ 

βοσουπηξ δἰτορεῖμεν ἴπ ΡΙαῖο. ΑἸ] {πε διζεπίίοη δηὰ φαἀπιϊγαϊίοι 15 ἔοσ {μεῖς Ὀγοίμεῖς, 



Χ ΤΝΤΚΟΡΌΟΟΤΊΙΟΝ. 

Ροτρὶοχίῖνυ. Τὸ {6 νογὰβς ΠΏ Οἢ σάπια ποχίὶ οζίοεν »ι6. αγιαῖ 
ἠεαγηι Ἦς τεπαογϑα ἃ Πρ οΡεάϊδηςεα, πα Ὀεσαπηα {πε ἀενοϊοα 

ἀἰβοίρὶς οἵ μὶβ αι θβϑιϊοηοΓ,, 

ΤῊϊς ψὰθ ΠΟῸΠῸ ΟΠΟΙΓ πη [ῆ6 “ατϑαΐ (υοβϑ- ΧΑ ΠΟΥ, 

Θοογαῖοβ βοὴ οἵ ϑορῃγοπίβουβ ἴΠπΠ6 ϑου]ρίοσυ. Ης Παᾶ τειγοά 

[το πὴ Πΐ5. Τα 615 Ῥγοίοβδίοη ἴο ἴακ ΠΡ πὸ πηίϑϑίοη οὗ πηαϊκίηρ 
πθὴ ἀξ αίε ἐπα δεν» (ἀκριβολύγοι)---κσοτάϊησ ἴο ἴΠ6 βηθουίηρ, 

θαϊ ἀποοπϑοϊουβὶν τηοϑβί ἔγας ἀθβογιρίοη οὗ {Π6 βαϊγιϑὶ ΤΙπηοη--- 

ΟΥ, ἰπ ΟἴΠΟΥ ψογάβ, ἴο ΟΔΥΓΥ ΟἹ ἃ οἴιιδαάθ δραϊηβδὲ {ῃ6 ἔαϊϑε 

σοησοὶς οὗ Κηονίθαρσε ψιπουξ τἢ6 τα] ῖγ. [Ὁ μὰ5 Ῥβεη μψῈε]]} 

το πγαυκοα {Ππαΐ ϑοοίαίθϑ του θα ἃ νου] Ε]16α νν ἢ ἱπιβ]]θοίια] 
ΡυΙϊάς ἀπὰ ἴῃ θοπάαδρε ἴο ρῆγαβθβ ῃδΐ ἴἴ ννὰβ Ὀβίζθυ ἴο σο]]θοὶ 
ΟΠΘ᾽5 {ποιρ 5 πα ἴο Θηααγα, ἢ ἴΠ6 ΠΕΙΡ οὗ οἰοῖβ δπᾶ ὃν 
Πιθδ 5. οὐ σοηνθύϑαίοη, ἴῃ ΠΟ Ο͵δ πΊδῃ σοΙγαοῖβ δηοίπου. 

ναὶ ννὰ5. ἴΠ6 πιραπίησ οὗ 411 1η6 ἤπς ννογὰβ ψνῃ] ἢ Ἔν ΥΎ ΟΩς 

πιδᾶθ τ8ὲ οἵ, δῃὰ 16, αἴζοσ. σαὶπὶ τοβθοίίοη οὐ {Π6ῚΓ {τ 

οἱρῃηϊῆοαποθ, ἴο ΟΥ̓ΘΥ ΟΠΘ᾽5 118 οἡ ἃ σαϊϊοπμδὶ Ῥδϑὶβϑὅ. Α [6 

που οΥοϑϑ- χαπλ πίη Π6 ΠΕ]α ἴο ΒΕ πο [16 αἱ 4118. 77} γοιέ 

ΠῚ μιθ, ΘῈ βᾶγβ ἴὴ [ῃ6 ἔοσγοι Ὁ] 6 ἰαησυασα οὗ ἴῃς Ρ]αίοηϊς 

ΑΡοϊορΥ, γοῖε τὐτέΐ γιοΐ φασίν Μριαῖ αγιοίλ67, κε η16, 707. 7 ανῺ ἃ 

σογέ οΥ ραυϊγν ρίσνεγ ἐο {δε δίας ὧν Οοάα;, ἀγα ἐλε δέαΐες ἐς ἐξέ α 
σγεαΐ αγιαἱ γιοὐΐε οἰεραῖ τυῖο ἐς ἐαγαῖν {γι ἤΐξ γιοΐζογις οτυΐγιρ ἐο ᾿ξ 

φ 67 οἶσε, αγιαὶ γεφιεῖγες ἔθ ὅδ οἰ γγεα ζγιο 717}. 7 αηε ἐλαΐ σαάλν 

«υλίεῖ Οοαά λας ρίσει 16 «δ αΐδ, αγια αἰ αν ἰογι ἀγα ἦγε αἰ φίαξες 

Τὰ νας ἴπὸν ἀπὰᾶ ποῖ ἴῃ 6 Ατἰεῖς ἀαπιςεῖὶς νῆοπη ῬΗ εἰ ϊα5 οποβς ἴο σεργεβεηῦ 5 {πε ἴγρε5 
οὔ τῆς δίσμεϑ παπηαῃ στᾶσα, ΟΒαγπιῖάς5 ἰ (ῃς γον α ογ 2» οἵ γουπρ Αιθεηβ, ΑΔ 

καξεά αὐ λΐγρε, βϑαγβ ϑουγαῖεβ, ας σέ α οίαέμε. Μοτεονεσ, με ἰ5 ποῖ οἠἱν' ρεσγίεοι ν 
Ὀδαιτζα! ; Πα 15 Βίβα θογη, α ἀεδοθπάαδπε οἵ οης οὗ ἴβοβξε οἱὰ [πη] 165. νῃϊοῆ Ατἴῆφης, 

ἴον 41} ΠῚ ἀεσπιοοτατὶς ἰηϑεϊτυτίομϑβ, 51}}} ἐς! ρῃτοὰ τὸ Βοπουγ; απᾶ μα Πδ5 ἴπε βανῖπρ' 
βταᾶος οἵ σωφροσύνη ΟΥ 5ἰοαάίποθθ, 50 Θβρϑοῖα! ν πθοθβεαῦν ἴοὸ δὴ Αἰμοηΐδῃ Κι σρ ηρ. 

Ηετς, 5 ἰπ τὰς ἡ γεῖς, τῆς Ρ]αιοηῖς ϑοογαΐεβ ἰ5 ἃ Ρίοζιγε οὗ τπΠ6 ρῃΠ]Οβορἤθυ ραγὶπρ 

ΡὨΠοσορμῖς ποπιαρε τὸ δὴ οαϊννατὰ Ὀεδυΐν νν ΪσοὮ, 1 ἴὲ ἰ5 ἴο θὲ ρεγίεσϊ, πιιβὲ θὲ 

δοσοιηραηϊεὰ ὈΚ ἃ σογγοθροπαϊηρ Ρογίδοιϊϊοη. οὐ τῃς πιϊπὰ υνἱτἷπ, Αὐταν ἢἷ5. ἢγβι 
εν Πἀεγπιθπιὶ αἱ βῖρσῆς οὗ της ποΌΪῈ σταςα οὐ Ὁμασχιηϊάςβ, μϊς ἀδπηθαπουγ ἴο ἴῃς γοιπηρ' 

τῇδ 5 ἱποιῖπος τ {παῖ Ἰεῖπὰ νυϊξάοπι {(πιαὰς δαγηδϑὶ ὃν τς ἄδερ γόνθγεποε οἵ πιρίιγε 

ασὸ ἴογ τῆς ὑτῖσῃς δοία!ν ἀπὰ Ὀτρῆζευ ροϑϑι ὈΓΠΠῸς οὐ νόου) νοι ἴς τῆς 

ἀϊδεϊη σι εἴης σμαγαοζοσι στὶς οὐ 41} ϑοογαῖδθ᾽ ἱπτογσουγος υντῃ της γουπρ. 

1 Τίορμεπος 1 ποτε, 1 7, 8 2. 
3 οϊπι, “ίδίον» 977 τέσσ, νοὶ. τι. Ρ, 454. 

Σ Ρίαϊο, «1)οίορν, 38. 



ΖΜ ΖΤΚΟΡ σΟΤΊΟΛΙ. ΧΙ 

αι σίτυαγνς Μαδ δ7171710 τῤογι γοῖε, αγοτεδῖγιο αια] 267 5 ας Ἴ7ιρ᾽ αγτα 

γεῤγοαελίηιρ' γοιε!. “ἘῸΥ (ὨΙΓΕΥ γεαγϑ-- οὐ 1Ποβε {Ὠϊγν γϑαῖβ 

ὙΠ ἢ εχίθπα τγουρη {Π6 ψΠΟ]Ὲ ρεγιοα οὗ Πς Ῥεϊοροπηθβίδη 

να , ἴῃ 1ῃς6 ογοναβα βἰγεείβ δηα βαπαγθϑ, οι 411 Ατίσα ννὰ5 

σοηρστεσαίθα νυ] Π1π {Π6 νν 8115 οὔ Αἰ μθη5 ἴο δβϑοαρα πεῸ ϑρασζίδῃ 

᾿ηνα 51 0η5---απτὶηρ [ῃ6 ΠοΙγοΥθ οὗ {Π6 ραρσαε---ὐγϊαϑέ {ΠῸ δὀχοῖϊίο- 

πηθηΐβ. οὗ {Π6 νδγΐοιιβ νὶοἰϑϑιπθ5 οἵ Ῥυ]οβ, οἵ ὅ'γγαςιιβθ, οἵ {6 

τανο] τ οη οὗ {π6 ΕῸὺτ Ηπηατγεά, οὗ [Π6 ἰγγάπην οὗ (πε ΤὨϊτίυ, οὗ 

1Π6 τεϑίογαϊοη οὗ [ῃ6 ἀδιποούδου, ϑοογαίθϑ ννὰ5 δνεῖ δὶ ἢϊ5 ροϑβί, 

ΌΥ δ15 ρίξϑθησα, ὈΥ 15 νοῖςθ, ὈΥ 5. ΘΧΘΠΊΡΙΘ, γοβίγα ΠΡ, 

αἰιγδοίϊησ, γερο! ΠΠησ ανεῦν οἶδϑθ οἵ Πῖ5. οχοιῖαθ]ς. σου ΓυτηΘἢ. 

ΤἼΘ ΡΒΠ]ΠΟΞΟΡὮΥ οὗ ϑοογαΐθβ ννὰ5 ἴῃ δΥῸΥν 56η58 {Π6 ΡῬἘΠ]ΟΘΟρὴν 

οὗ {Π6 τηδύκεί- ]ασθ. Ψεῖν τάσγαὶν Π6 πυρῆς 6 οι πα ἀπάου {Πα 

5ῃη84α οἵ {πε ρ]απο-ίγεα οὐ {Π6 σανειηθα τοοὶςβ οὔ {Π6 []Π|55115. 

Βαυΐ ΟΥΑΙ ΔΤ], ΠΕ Ὶ τη {ΠῸ6 οἰΐν, ἴῃ {ΠπῸ ἀπδίν τοδα Ὀείννεεῃ 

{π6 Τοηρ Ν 4115, οὐ ἴπ {π6 Ῥυϑυ τηατί οἵ Ῥείγαθιϑβ, Π15 ρΙδοα νγὰ5 

διηοηρϑί ΠΊΘη, [π΄ ἜνεΥυ νοςσδίϊοη οὗ Ἰἰ[6, Πνὶηρ ποῖ ἔου ὨΙ τη 56], 

Ῥαΐ ἴογ {Π6Π|, τα]θοίϊϊης 411 ρϑυ, σοηίεπίθα ἴῃ ρονετίν. Απηάϑί 

{πεῸ6ὶ σἂν 116, τἴῃ6 Ὀδδαι 1] ἔογπηβ, {Π6 ὈΓΠΠΑΠπὶ σοοιβ οὗ 8η 

ΑἸΠεπΐδη τα] ἰτὰ4θ ἀπ δὴ Αἰπεπηίδη ϑίγεεῖ, {πΠῸ6ὶ' τδρι]ϑῖνο 

[δαΐπγθϑ, {π6 πη] αν ἤρττο, {πΠ6 Ῥάγα ἔδεί, {ΠῈ γοιρη {Πτεδάθατα 

αἴτίγε οἵ {Ππ6 ῬΠΠ]ΟΘΟΡΠΟΥ πλιϑὲ μανα δχοιθα ἀνεῖν βαπετηδηΐ οἵ 

δϑίοηϑηπιθηΐ δηά τἱάϊου]θ ΠΟ ἢ βίγοηρ σοπίγαβε σδῃ ΡῬΥΟά (6. 

Απᾶ ἴο {15 νγὰὲ πηὰν δά [πε ὁσσδϑιοη8] ἐγαηςθ, {πΠῸ εγε ἢχϑά οἡ 

νδοβδηον, [Π6 ἰοΐα] αἰ ϑίγασίοη ΤΌΤ Οὐΐνναγα ΟὈ]εοί5 2---οΟΥ ἀσδῖη 

1 ῬΙδίο, .4.͵δοίορν, 30 Ἐ᾿. 
5 “γε ἅτε ἰοϊά οἵ ϑοογαΐεβ ἐπαΐ μα ψοιυἹά ςυάάθηϊν [411 ἱπίο ἃ τενετῖθ, ἀπά {πε πὶ 

τετηδίη τηοίϊοπ εςς ἀπά τεραγάϊεςς οὗ 41] δἰξεπηρίβ ἴο ἱπέεσγαρε οὐ σ4}} Πΐπὶ ανναν. Οπ 

ὉΠ6 “σῇ οσοαβίοη, απ 'ἰπ ἔπε στρ αὐ Ῥοζὶάδϑι, με ννγαὰβ οὐυϑεγνεά ἴο ξέαπα ἔπι 

ἐγαηϑῆχεά δὲ {πε βατὶν ἄν οὗ 8 ἰοῃρ' Ξιυ πη ΠΠΕΥ ἄαν. Οπε δἔξζευ ἀποῖπεγ {πε βΞοϊ ἀΐευς 

ραϊμεγεά σουπᾶ Πῖπι; Ραξ μα σοπεϊπιιεα π᾿ {Π6 βαπὶα ροβέιγθ, πα ἰβεαγθεὰ ὃν πεῖν 

ϑίοηιϑῃιπθηξ οΟΥΓὁ ὉΚΥ {πε ποοη-ἄδν Πεαὲ ψῃΐοῃ παὰ ὕορσυπ το θεδὲ προ Πὶς Πεαά. 

Ἐνεηΐηρ ἄγαν ΟΠ, αηα 51}}} ΠῈ ψᾶϑ ἴο ΡῈ βεεὴ ἴῃ πε βαπὶε Ροϑίτοη; {Π6 ᾿πα4 151 {ἰν 8 
Ιοπίδηβ ἴῃ {πε σαπῚρ ἴοοῖς ἐμπεῖγ ἐνεπίηρ πε] Ὀν Πῖς οἰάς, δηὰ ἄγεν οἷ ΓΠΕὶΓ ΡΑ]]εἰ5 

τοῖα ἵμεῖν ἔεηΐβ τὸ νναίοἢ Πΐση. Απά {δε οοἱὰ ἀενϑ οὗ {πε ΤΙ γδοϊδῃ πἰρῆξ σαπιε οπ, 

δηα 511} Πα γεπιαϊπεά αππιονεά, ἘΠ] δὲ 1Ιαϑὲ {πα βιιη τόσα ἀρονα Μουῦπὲ Αἴπος, ἀπα 511} 

[ουπά Ηΐπὶ οπ ἔπε βαπῖα 5βροῖ μετα ἢε παὰ θεεῃ εἶποε πε ργενίοιβ πηοσπίηρ. ὙΠεη δὲ 

Ιαϑξὲ πθ ξἰατίεα ἴτοπι ᾿ϊβ ἴταπος, οἤξγεά ἢϊ5 πιογπῖηρ ῬΥΑΥΕΙ ἴο {πε ϑυπ-σοά, ἀπά 

τειῖῖγεά, Αβοιγαοιΐοη ἔγοπι {πε ουτεσ γον] Ξὸ σοτηρί εἴθ 45 [15 τνου]ᾶ οὗ 1561  ρσεραγα 

15 ἴοσ {πῸ οχιγαογάϊπαγυ ἀϊβοϊοξιιτεβ μι ἢ μα μας ει οὐ Πὶ5 αἰέν σέρπ. [ἰ ἰ5 



χὶϊ ΤΥΤΚΟΡΌΟΟΤΤΟΝ. 

τῃς πιοπιοηΐατυ οὐϊθυγοίϑ οὐ νίο!θπε θη ροῖ--τοῦ Ἰαβαὶν ἴῃς βαδάδη 

ἱσγιρίίοηβ οἵ ἢἷβ. νἱδ Χαπιπίρρα ἴο σδιτυ ΟΗ͂ πεῖ ἐσςεπίτς 

Βυδθαπὰ ἴο [5 ἔούβακεη Ποπια. 

ΕΛ θη ϑοοτγαΐοϑ ἀρρϑατγοά, ᾿ξ νγ)α5---50 ἢΪ5 ἀϊβοῖρ]65 ἀθβογι θα 

ἱ- τας ἰΓ οπο οὗ 1ἴῃ6 πηᾶγῦ]α ϑαΐγυβ, ψγ]Οἢ ϑαΐ ἴῃ ρτοίθϑαιϊθ 

αἰττὰἀο 5 τ ρὶρα οὐ ἤυϊς ἰπ 1[Π6 ϑβου]ρίογϑ᾽ 5ῆ0ρ5 δἱ Αἰπθηβ, 

μαὰ Ἰεῖ Ηἰβ 5θαὶ οὗ ϑδίοῃε δπα ννδὶκαά ᾿πίο {Π6 ρ]αηθ- γα ἀνθῆι8 

ΟΥ̓ἴΠ6 ργπιηαϑίίς σοϊοηπδάθ. Οτδάμα!ν ἴῃς στον ραίμογεα 

τουπα Ηἰπι; αἱ ἢγϑι Π6 βροῖα οὗ {6 ἰδηηθῖβ δπὰ ἴΠ6 ϑυλ 5 δηὰ 

1Π6 ἀτονοῖβ ῆῸ ψεΎα οἰ γίπρ ἴῃ εῖγ ἰγαθ5 δθουΐ Πἰπὶ ; ἀπά {πον 

5ῃοιϊοὰ ψ ἢ Ια ρΉΟΥ ἂς μ6 ρουτοα ἰοσίῃ Πἰθ. ΠΟΠΊΘΙν ἰΟΚΚ65. 

Βιυΐ φσοοὴ {πε πιασίος σπαῦπὶ οὗ ἢΪ5. νοῖοβ πιδάβ 1156] (ε]ῖ. ὍΤῆα 

ΡΘΟΙΠ Αγ ϑυνεεΐποθθ οὗ 5 ἴοπθ παᾶ δὴ οἴκοις νη οι ἀνθ (Π6 

(παπάογ οὗ Ρεγίο]θϑ (416 ἃ το ργοάιπςθ. Τῇ Ἰαπρ τοῦ σθαβαᾶ ; {ΠπῸ 

οτονα τηϊοκοηδᾷ ; [Π6 σἂν γουτῃ, νΠοπι ποι πρ' ε]56 σου]ὰ ἴδπΊο, 

οἴοοά ἱταηϑῆχοα δηᾶ διυνθϑίγιοϊς ἴῃ 5. ΡΥθσαποθ. ὙΠΘΓΘ γὰ5 ἃ 

5016 πηγὴ {ἢ 1}}} ᾿ῃ Πἰθ ψγογβ, ΒΈΓἢ 85 Πϊ5 Πβδύθυβ σοι] σοτήραγα ἴο 

ποίῃιησ Ὀὰΐ τς πιγϑίουϊοιι5 βεηϑδίίοη ργοάισεα Ὀγ {Πε οἸΔ5ἢ οἵ 

ἄταπι ἀπά ουτηῦαὶ ἰπ (ἢ 6 ἡνουϑῃὶρ οὗ ἴπΠ6 σγθαΐ Μοίμου οὗ τπῸ 

(οἄς. Τῆς Ποδᾶά οναπῃ, ἴη6 Ποαζί Ἰδαρεά αδἱ {Π6 βοιιηά, ἴθδὺϑ 

τυ θα ἤοπὶ {ΠΕΙΓ αγο5; δηᾶ {Πδὺ [δ]ὲ {Πδΐ, (1655 ΠΟῪ ἴοτα 

{ΠΟ ΠΊβεῖνο5 ἀὐνὰῦ ἴτοπὶ ὑπαὶ [αϑοϊηαίεα οἰσγοὶθ, {ΠοῪ ννουἹᾶ οἱΐ 

ἄοννῃ αἱ ἢϊβ ἔδβεϊ δηὰ σύοιν οἷά ἴῃ ᾿ἰϑίθηϊησ ἴο ἴΠ6 πηδύνϑ!]οιι5 

της οὗ [ἢἰς φεοοπα Μαγϑγας3, 

Βτοιρῃς ὉΡ ὑπάογ [Π15 ἀπ|ηπ6 ᾿πἤιπθησα ΧΘηΟΡΠοη τοδοῃϑα 

1η6 ἀρ [ῸΥΓ ΠΠ]ΠΑΥν δαύνίσθ 16 ΑΙΠΘη5 νγὰ5. 511} δα οσηρ 

ϑανούοὶν τομὴ (ῃς ϑίγθϑβ οὗ [Π6 Ῥεϊοροηηδβίαη ναγῇ; δηὰ {Π6 
“ΤΠ ΠτΑΥῪ ὈγοΐΠοΥ οὐ {Π6 ϑοογαίις (ἈΠ ]γ ̓  ἀουθ11655 ἴοοῖκ ρατί ἰη 

της ἀδέδηςε οὗ [Π6 οἰἵγ ἄοινη ἴο [5 σαρίιτα ὈὉγ ϑραγία ἰπ 404 Β.6. 

ἱπιροβϑῖ Ὁ ]ε ποῖ ἴο 6 γεπιϊπἀεὰ ὃν ἰξ οὗ τῆς Ιαπσυασε ἴπ νηϊοῃ τς Ηδεῦτγενν Ῥτορῆεῖς 
ὅτε βαἱά ἴὸ ἴᾶνε πεαγὰ ἴῃ ἴῃς πιϊάπίρῃς βίεπος οἵ ἴῃς βαποίμιαγυ, οὐ ἴπ τὰς πιουηζαϊπ 
σᾶνδ, ΟΥὙἮ Οἢ ἴῃς ουϊοκίγί5 οὐ τῆς ἀεβεσγῖ, τῆς σεηεὶς 64]}, (ἢ 6 511Π] φημ }} νυ ΐσροτσ, {πὲ 
Ρ᾽ογοίηρς οΥΥ οἵ τῆς Ὠϊνίης οτα ’---Πεδη ϑίδηϊεν, 12. ἐοέμγε ὁ» ϑοσγαίες (Ἰποϊαἀεα ἴῃ 

Δ εεέμγες ον ἐλε )ετυΐελ Οληγολ, ϑευτῖεϑ 11. ΡΡ. 201, 202). 
1 7όϊά. ῬΡ. 205, 2οῦ. 
Φ δἰ, Ῥ. 207, ἃ Ῥαυδρῆγαβε οἵ Ρ]αϊο, «δ γριῤοςίτ)ι, Ῥ. 215. 

δ ΤΠ σἴογν οὐὗἉ εἷς ργεβεγναῖίοη ἔγοπι ἀδαῖῃ Ὁγ ϑοογαΐδβ αἵ {Π6 δῖε οὐ Τοϊταπι ἴπ 

474.8.Ὁ, ἰ5 ενϊάςητὶν ἃ ποῦοη, {κὰ πιδὴγ οἴπεν Ἰεζεπάς ἴῃ Οτςεῖς ΠΠτογαγν Ὀἱορταρῆγ. 



ΖΦΥΖΤΚΟΡΟΟΤΊΟΝ. ΧΙ] 

Ης 5εεπὶ5 ἴο πᾶνε Ὀεϊοηρσεὰ ἴο [με " Κηιρῃϊβ. ϑέενοσαὶ οὗ ἢὶ5 

ὈΟΟΚΒ5 πηδηϊΐθδί ἃ Κααὴ ᾿ηΐθγαδί ἴῃ ΠΟΥβῈ5 ἀηα Πουβοι Δ η5Π)Ρ. 

ΑΠγΥ Ομ ἴα ΠΊ 18 Υ ἢ ΑἸ ΒΙΟΡ δ η65᾽ Ρἰοίαγα οὗ της “Τπουβαπὰ 

βοοὰ Κηιρῃῖϑ᾽ δηα {ΠΕ1Ὁ δυϊϑίοσγαῖ!ο σοηΐθιηρί ἴοΥ ἰῃς ἀδηαροριιε 

Ψ}1}} ἴο βοῖηξ εχίβηϊ δρρίξοϊαίς ἴῃπδΐ βίγαηρε βαίασγα ἴῃ {ΠῸ "ἴδ οὗ 

ΧΕΠΟΡΒΟΙ, Πῖ5 δπιρδίηῃν ἴο πε Αἰμεπίδη ἀδιηοούδου δηα ἢἰ5 

Εἰ ϑϊ βίο δΔατη! γαῖῖοη ἔοΥ ϑρατία δηὰ 8}1 [ῃϊησϑ ϑραγίδῃ. 511] 

1 15 ΝΕΥῪ τειηδΥΚαῦϊα [παῖ πα ΨΏΟ αν! ἀθηΠν οὐγεὰ ΠῚ5 σσοα55 

ἴῃ ᾿ἰδ ΤΔΙΠΙΥ ἴο 15 {ται ηϊησ ἴῃ ἀαδηηοοζαῖῖς ΑἸΠθΘη5 5ῃου]ά 

ἀἸβρίδυ ἃ τηδυκϑα ργείεγεηος ἔου ἴῃ ϑραγίδῃ βυϑβίδτη οὗ δἀποδίϊοη 

δηα σονεγηιηθηῖ. Βείοσε Χϑῃορμοη [εἴς ΑἰΠθη5 ἴῃ 401 Β.6. ΠΕ 

Βαά ῥγόῦθδθ]ν ςοπηρ]είεα {ΠῈ ἢγϑί ἴνγο ὈΟΟΚΒ οὗ Π15 Ζεζογιζσα ΟΥ 

“ΕἸ ΣΙΟΥ ο77 (γέσοσ, ἃ σομ τ ππδίίοη οὗ [Π6 υπῆπηιὶϑηῃθα ψοῦκ οὗ 

ὙΒυογάϊάεβ. ὙΠαβα ὈοΟΚ5 ἀδβοῦθα [6 οἸοβίηρ σοθηεβ οὗ {με 

στεαῖ νγαῦ, ἴῃ {υγάπην οὗ ἴΠ6 ΤὨϊγίν δηᾶ τς στεβίογαίοη οὗ {πε 

ἀεπιοοδου ὈῪ ΤὨγΑΒυ. 115 ἢ 403 ΒΟ. ΤΠ ΕΧίΓγΕΠΊΕΙΪΥ ᾿πίεγεϑί- 

1 εϑϑ58ν ογ' Ζλ4 Αα ἐλογιίαγ (ογι5 12 {πεἼο7ι, ἀβουϊ θεα ἴο ΧΕΠΟΡΒΟΗ, 

15 16 Θδυ]δϑί γθηγδῖ πη ΞΡΘΟΙηΘὴ οὗ Δτς ῬΥΊΟΒ6 ; 1ἴἴ τηδῖ πᾶνε 

Ῥεδη ψυυτςθ ΠΕ η ΧΕΠΟΡΠΟΙ νγὰ5 46 ἃ Ὀογ, πα σαηπηοί ὈῈ 

ὮΙ5 ΨΟΥΚ. [Ιἴ 15 ΠΟῪ φΕΠΘΓΑΙΪ Τπουσῃξ ἴοὸ πᾶνε Ὀδεη 8ῃ 

ΔΠΟΠΥΙΊΟΙ5 ΡΟ] δίίοη.; δηᾶ αἀϊξβεγεης οὐο5 Πᾶνε βυρσσεβίεα 

ΑἸοΙ δ άδβ, Οὐαβ, πα ὄνεῃ ΤΠιογα 465 845 ΡΟββὶ ]6 ΔυῖΠΟΥ5 

οὗ [Π6 {τεδίῖβα. 

ΧΕπορμομ 5 ἀξρδιίυσε ἔγοσὴ ΑΙΠεθη5 νγὰ5 ἀπ ἴο ἴῃη6 Ἔχρεαϊτοῃ 

οὗ Ογγυβ ἀεβουθεά ἴῃ [ῃ6 ““παδαςσίς. Ογγαβ, [ΠῈ γουηρει δπά 

ΔΌΪΕΥ οὗ [ῃ6 ἴνγο βυγνινιηρ 50η5 οὗ 4705 11 Κιηρ οὗ Ρεγϑβῖα δπά 

15 4φιθαῃ Ῥαγγυϑαῖϊβ, σαηθ ᾿πΐο Ῥσου ΪΠ6 ΠΟΒ6 ἴπῃ 408 Β.Ο., ΠΕ δἵ 

τΠ6 βαυῦὶν ἀρὲ οὗ βενεηΐβε ΠῈ ννἂβ δρροϊηΐεα ϑδίζαρ, οὐ ΊΠΕΓΟΥ, 

οὗ 1 γάϊα, ΡΗγγσια ἀπ (αρρδάοοϊα ἀπ (οϊημηδηεγ-1-οἢϊεΐ οὗ 
1Π6 τόγὰὶ ἴτοορβ ἴῃ ἴμοβε ραῖίβΊ. ΗὄἪβ νᾶβ ἴΠ8 ΡῥΥδΟίΟΔ}}ν 

ΒΙΡΓΕΠΊΘ ἴῃ Αϑὶα Μίηοσ. [Ι͂ἢ 404 Β.Ο. ῬδΙ5 ἀἸεα Ὀεΐοσα {ΠπῈ 

Οὐεβη οου]ὰ οὈίαϊη ἔγοπι Πΐτη ἃ ἀβοϊδγδί!οῃ ἴῃ ἔανουγ οὗ Ουγι5 
ΟὨ [Π6 στοιπά τῃδΐ {Π6 εἰ ἀδὺ 50η Αὺΐαχεγχεβ νγὰ5 ὈΟσῃ Ὀείογε ἢ15 

[αι Πευ 5. Δοσαβϑίοῃ, τὴ ΔΥσυμηθηΐ ΜΏΙΟΏ ἴῃ οΟἹΪα ἀδγ5 Αἴοββα μδὰ 

δαἀνδαποδα οα ὈεΠδὶ]ῇ οὗ Χεγχεβ. Τῃα γουηρ ΡΓΙΠςΕ, πυτϊϑίηρ {Π6 

Ὀιτογαϑί ἔβε!ηρβ οὗ Πμαίτεα δηά τενεηρε, σοποεϊνεα [Π6 ὈΠ|]ΠἸΔηΐϊ 

ἰάξα οἵ ςο]]εοτην ἃ ατεεκ ίοτςε, ἴῃ δααϊτοῃ ἴο 15 Ιαῖρα Αβίδςις 



χὶν ΨΥΙΤΚΟΡΟςσΊΖΟΝ. 

ἀσν, ἴοὸ ἤρῃι Αὐζαχουχοβ ίου ἴἢ6 τσομθ. Τὴ οἰτοιπηδίδποθβ οὗ 

16 τἰπλὸ νοῦ ΠΙΡΉΪΥ ἐανουγαῦ]α ἴο ἴΠ15 ΡΟ] οΥ ; ἰογ δὲ ἴπὸ βηὰ οἵ 

της Ρεϊοροππηοβίαη ΝαΥ θορᾶῃ [Π6 σὶδα οὗ που ΘΠ ΙΎ ἰΤΟΟΡ5 ἴῃ 

τῇς ΗοΙοηῖς νου, ΤῈΣ σθηογαὶ ἀθπγογα]δαϊίίοη σαιιϑεαὰ ὈΓ ἃ 

Ἰοὴρ Ρϑιοα οὗ ννὰῦ δηὰ ἴῃς εἰἰββοϊατοη οὐ ἔα ν {165 παϑίοποὰ 

τὴς ἀδοαν οὗ ραϊτγιοιΐδη πα Κιηα]βδα τμς ραβϑϑίοῃ (οσ ἃ τονίπε 

᾿ς οὗ ργοῆὲ πᾶ δἀνεπηίυγο. 

ΟΥτι5. βᾶνν 15. Ορρογίπηϊν ; ἀδβραίομίηρ Πὶ5 ἀρσεηΐβ ἰῃ ἃ}} 

αἸγθοῖοη5, ἢ6 ἄγον τοσοίῃοΥ ἴο ἢ σουγὶ αἱ ϑαγαϊβ δὴν αταακκβ 

οἵ τυϊηθα ἰοτίαηθ5. Α θούῃ ἰδαάεγ οἵ πηθη, ΠῈ ἀαζχζβὰ ἰῃ6. ατεεκ 

πη  ΡῚ ΠΑΙΊΟΩ γ Π15. ὈΓΠΠ]ΠἸα πὶ ΡοΥβοη δ] ν, μ15. γι ἢ} Θη ἢ τ15145Π1, 

ἀηα ΠΙ5 Οορεη-μαηαθα σοπηογοϑιῖγ. ΕΠ ο]]θηῖς ραίγιουβπλ ννὰ5 ρΥδο- 

{ἰσ4}}Ὺ ἀφδα ; απ δύο, Ἀρρᾶγθῃιγ αἵ ἴη6 ἄαννῃ οὗ ἃ πεν δίᾶ, ννὰϑ " 

ἃ ῬΓΙΠΟΘ ΜΠ ἃ σσθαΐ Γαΐαγο, Πανίηρ αἵ 15 ἀἸβροϑαὶ “[Π6 ρο]ὰ οἵ 

Αϑία δηὰ {π6 τῆξη οἵ Ἡε)]αβ. Ης ἀειηδηαρδα πο ϑδογιῆςσθδ,---θῸ 

τα 5 πηαρ ηἰῆορηϊ ἰην]τατίοη ἴο ϑραγία, ον που ΤΏ Ρ]6 γοιναγάβ. 

ΤῊ 5 Ἰοὺ ΨὴῸ σαιὴθ οὐ ἰοοΐ 5ῃου]ὰ γαοδῖνα ἃ ἤοῦβα ; ΒῈ γῆ 

ΟΆΠῚ6 Οἡ ΠΟΙΞΕΡΔΟΚ, ἃ ΟΠατῖοῖ ἀπὰ ραϊγ. ΟἸνΠΕΥ5 οὗ ἢ6]45 5ῃοι]α 

Ὀς τηδᾶς πηδϑβίοιβ οὗ ν]]ασοβ; ἀπηα πηδβίοιβ οὗ ν]]αρο5 Ἰογάβ οὗ 

οΟἰτί65. 80. ϑιισοθϑϑία! νγὰθ 115 ΡΟ οΥ ἰμαΐ ΘΑΙῪ ἴῃ 401 Β.6. 

Ογτι5 παὰ σοπορηϊγαϊβα αἱ ϑαγα 5 ἃ ἔογοθ οἵ ὅοοο πηθῃ, ψνΟΠῚ 

ἢ15 ατξεῖκ οδοοῖθ παα σοοἸ]]δοϊοα ἴῃ ἴπ6 ΡεΙΟΡοηη656, ΤΉ σβαὶνυ, 

Ιοηΐα, ἀπα δἰβθννῆθγο Αἰηοὴρ ἴπ6 ατδοῖκς ΟΠσοΥ5 ΠΟ μ ΟΥΤΊ5 

Παὰ αἰιταοίβα ἴο 58 γα 15 ννὰϑ ἴπηΠ6 ΤΠ Ῥτόχϑηιῖιβ, αη οἱα ἐπα πὰ 

οἵ Χεπορποη. ΕἼομὴ ἢΪ5 ἀδϑογὶρίίοη οἵ Ῥγοχθηιϊιβ ἃ5 ἃ ἀἰβοῖρὶο οὗ 

της τῃθιογιοίδη (οσίαβ, Πα ἃ5. ΟΠ6 Ψν»Π0 ΤαοορηἸβεα {Π6 πηροτί- 

Δ ης6 οὗ ουϊίαγο ἃ5 δῃ εἰδιηθηῖϊ οὗ ἀἸϑεποιίίοη ἴῃ ΡαὈ]ὶς Πρ, ννα Πᾶν 

᾿ηΐϑυ {παΐ τπ6 θοπα νι ἢ απιῖθα της ἔννο ΠΊΘΠα5 ννὰ5 οὗ ἃ ΠΠ ΘΥΑΥν 

σΟΠαγαοῖθσ. Μογθονϑῦ ννῈ ἅγ6 ἰο]ὰ βἰβενῃθγε {Πα ΧΘΠΟΡΒΟη, ΨηΟ 

ννὰ5 ἃ ἴθνν γϑαῖβ οἱάίθυ ἴδῃ Ῥγόχϑηιβ, δα αδςοίθα ἃ5 Πἷβ ταΐογ. 

Ηφῃος ᾿ΐ ἀρρθδγβ ρΡγοΌ 8 0]8 {πὶ Ογγιβ νυ ]5η6α ἴο 5θαιγα, ᾿Πγου Ρ ἢ 

Ῥτγοχθηιῖβ, ἴῃ 8 βϑύνῖοθβ οἵ ΧβΠΟΡΠΟΙ 85 ἃ εὐ οἴῆοοτ ἴο αἰὰ Ὠϊπη 

1Π ἢΪ5. ἃ Ὀἰτἰοι5 ΒΟΠθηθ5. ΧΘΠΟΡΠΟῺ ΘΧΡΥΙΘΒΒΙΥ [6115 τπι5 [Παΐ Π6 

Ἰοϊπθα τῃ6 Ἔβχρϑαϊίοη με27}6), ας ρεγιεγαΐ 7107 σαέίαζ᾽ι 207 σοί}. 

ΕΑΥΙΥ ἴῃ 401 Β.0. 6 τϑορῖνθα ἔοῖὰ Ῥτόχθημβ ἃ ἰδἰΐθι, ἰῇ νυνὶ ἢ 

Ὡς υπάοδτίοοκ ἴο ἱπίγοάιςος πἰπη ἴο Ογτιβ, δἀάϊηρ {Π6 ογηῖςαὶ 
ΓομαγΚ τμᾶὶ ἢ οομδιαογοὰ ἰμ6 {το μἀβῃ!ρ οἵ σις ἃ ραίζοῃ 



ΤΥΤ͵ΤΚΟΡ  ΟΤΊΤΟΝ. Χν 

νγνα5 τυογίψ 2076 10 ἀζηισοί ἐΐαρι ἀϊς γπιαΐε οἱέν,---ὰ ϑιτκιησ 

ΠΠπσιγαϊίοη οὗ ἴπη6 ἄξοᾶν οἱ ραϊγιοίβστη ἀατὶπρ [15 ρετιοά. 

ΧΕΠΟΡΠΟΙ σοϊηπιιηϊσδίβα ἴπε ργοροϑβαὶ οἵ Ῥγόχθπιιβ ἴο ἢϊ5 

τηδϑβίευ ϑοογαΐεβ, ψγΠῸ ἔξαγθα ἰῃαΐ ἢ15 γοχὴρ {τἸ6η6 τηϊσῃϊ ΡΥο- 

νόκΚε {Π6 Ποϑβα ν οὗ ἴῃῈ ἀδηηοοίδου, { ἢς ἴἤγανν ἴῃ Π15 ἰοΐῖ ψν ἢ 

Οη6 ΨἘο Πα Ὀδβεη {Π6 ὈΙΕΥ Ἐπευ οἵ Αἰ Πεη5 δπὰ παὰ δοίμδ]]}ν 

ξαγηϊβηεα ϑρατία ψιἢ (Π6 τηθδῃβ οὗ οὐυϑῃϊησ μεσ. Ηδξ δς- 

ΠΟΥ ηΡ]ν δἀνΙπεα πὶ ἴο σοηβι} [Π6 οΥδο]6 αἱ ΠεΙρῃϊ. ΤὨΙΠΟΥ 

Χεπορμοη τεραϊτεά. Βαΐ, ἰηϑβίεδα οὗ δϑκίῃσ [ῃ6 σοά, 5141} 1 

50 ἴο 54Γ415 ΟΥ̓ 518}1] 1 ἔογθεασ δ᾽ ΠῈ ρυΐ ἴῃ6 Πδυσγοννεῦ αι 5!Ί0Ὼ : 

“Ηδνίηρ ἃ ἸΟυΓΠΕΥ ἴῃ νίαν, ἴο ΨΏΙΟἢ οὗ {πΠῸ σοάβ τηιϑδίὲ 1 οἴει 

ΡΙδγεῖβ 8Πη4 ϑ5ϑογιῆσαβ ἴῃ οὐάθυ ἴο τηᾶκο 1 ρτορίτοι5᾽᾽ ὙὍΠε 

ΟΥ̓ΔΟΪΕῈ ἱπάϊσαΐεα ἴο πὶ ἴΠ6 ΡΥΌΡΕΥ ἀδι165. ϑοοζαῖΐεβ, μον θνευ, 

ννὰ5 ἀἰβριβαβεαὰ ψ ἢ Πϊ5 ἀἸβοῖρ]ε θεσαιδα μα Πδά ποῖ βιθτηϊτεα 

1Πη6 χαεβίϊοη ἢ ρΡογίεος βῆ Κηαβθ. “ Νενεσίμε] 655, μα δἀάςα, 

ἐβίησα γοῦι πᾶνε εἰεοίεα ἴο ρὰΐ {6 4υδϑίϊοῃ ἴῃ γουΓ ΟΥ̓ νγΑΥ, 

γοι τηϊϑὶ δοῖ οἡ {Π6 δῆϑννεσ. νοιποῃϑαίε.᾽ 80 ΧΕθΌΡΒΠοΟη 56ῖ 581] 

βἔζαυ ἀν ΡεΥ ουπηησ [Π6 ΠΕΟΘΘΘΑΓΥ σΐθβ. ΡΥΟΌΔΡΟΙΥ Πα νγὰ5 ποῖ 

ΒΟΥΓῪ ἴο Ιϑδανε 5 παῖϊνε οἰτυ ; ἔοσ Αἴμεπβ ὑἀπάεγ {π6 τεϑίοτεα 

ἀεδιποούαου σδηποῖ αν Ὀθδθη 8ἢ ἈΡΥΘΘΔΌΪΕ ταϑίάθησθ ἔοὺυ ἃ 

ΤΠΘΠΊΌΕΥ οὗ ἴΠ6 Κηϊρῃῖΐβ, ἴῃ8 οἰαϑ5 ψῃ ἢ Πα Ὀεδη τΠς οἢϊεΐ 

Βιρροσί οὗ Π6 δἴγοοϊοιιβ ἰυγάπην οὗ {πε ΤὨϊτίγ. 

(Β) ΣΧοβόρποι δὰ Ουσιβ. 

ΧΕΠΟΡΠΟΙ τεδοηβα ϑδγάϊβ ἴῃ [6 βρυϊὴρ οὗ 401 Β.6., δῃηά 

ἰουηα Ογτὰβ δηὰ Ῥγοχϑηιβ ργερϑγίηρ ἴο 5εῖ οἵδ οὴ δὴ βχαρεαϊ]οῃ 
ἀϊτεςῖεα, 50 1 ννὰβ δἱἱεσεά, ἀραϊηβδί {Π6 Ριϑι ΙΔ η5, ἃ σγείγαοίογυ 

ΤΟΌΡΕΓ {τ06 ἴῃ ἃ ἀϊβδίδηΐ ραζί οἵ ἴῃ8 ρῦϊπηοε5 βϑαΐγαρυ. ὙΠον 

Ὀοῖῃ ἐχργΎαββεά ἃ βίσοηρ ψ 15} [Πδΐ ΧϑποΟρΡΠοη 5Ποι]4 Δοσοιήρδην 

τε. Ηδ ννὰβ ἀεοεϊνεα ὈΥ {μ6]γ βίαίειηβθηῖβ, ἔοσ ψϊοῃ, Πα 

δα 45, ῬΥΓΟΧΘΏΙ5 τνὰ5 ποῖ ΤΈΒΡΟΠΒΙΌΙΕ ; ἔοσ πειῖμεσ ῬΥΌΧΘΗΙ5 ΠΟΥ 
ΔΏΥ ΟἴΠΕΥ ατεεκ οἐῆςεγ ἐχοερέ ΟἸβάσοπι5, {Πα ἱπεϊτηδῖα θη οὗ 

Ογτα5, μδα αδἱ ργεβδεηΐ δΔὴγ ϑυβρίοϊοῃ ἰμαΐ {ῃε6 δχρεαϊοη ννὰ5 

ΓΕΔ αϊγεοῖθα ἀραϊηβδί {πε Κίηρ οἵ Ρεῖϑία. Ογσγὰβ μδά Ἴοχη- 

Ρ]είεα ἢ15 ργεραγαίίΐοῃβ. Τὴς ὅοοο ασξεκ ἰζοορβ πον οοποβη- 

(ταϊεα δὲ ϑασάϊβ 8 ρδοθα ὑπᾶεῦ {πε σοτημηπηα οὗ ἢϊβ ϑραγίδῃ 



ΧΥῚ ΥΤΑΚΟΡΟΟΤΊΤΟΝ. 

ΒοΠοΓΑΙ ΟἸδαγοἢι5, ἀπ οὐ] ανν ἔτοπὶ Πἶ5 παῖίνα οἷν, μανίηρ θθ θη 

οοπάριηηρα τὸ ἀθαίῃ Ὀν {πΠ6 1 ἀσοἀδομηοηίαη Δι ΠΟΥ (165. [ῸΓ 

ἀἰϊδοθοάϊεπος ἰο {Ππεὶγ ογάθτβ. ΤῊ Αβϑίαϊίϊς ΌΟρ5. οἵ Ογ 5, 

απ οτίηρ Το οοο, ννογα σομηπηδη ρα Ὀγ ΗΪ5 {το ηα Αὐϊδρθιβ (Πς 

Ῥοιβίδη. Οὐγιβ 51} το] ἴῃς Οὐεοκβ {παΐ {Π6 οἰδοί οὐ 5 

ΘΠ ΟΓΡ 56. ννὰ5. ΠΊΘΓΟΙΥ ἴο 5θουγα (Π6 ἔγοπί]ογ5 οὐ 5 ὑχονίηοο 

αραϊηδὶ τῇς Ρίβιἀΐαη ἐγεθθοοίοιβ ; δηα, ἰῇ οὐ ἴο ἀδοοῖνο 

Ατίαχογχοβ, ῃ6 σάνε οὖἕξίπαὶ τῃ6 Οταεῖκ ἔοτοθ νης μα Παά 

ςοἸἸοοιο ννὰβ ἀδϑίρηθα [Ὸγ βϑύνίος ἀϑαϊηδί ἢΐβδ ᾿θά]οιι5. σῖνδὶ, 

Τιββαρῆθγηθβ, ϑαῖγαρ οἵ (ατία. Βιῖ ΤΊββαρθγηθθ. βιϑρθοίοα 

τὴ τβὰὶ ἀδϑὶρῃβ οἵ Ογγιι5, ἀπά, πε 6 Ποατά οἵ {Π6 πηαρηϊτιαα 

οὗ ἴῃς Ῥυϊποθβ δυτηγ, βίατί ἃ ψ 8}1 σρεβα ἴο ᾿πίογην {πῸ Οτοαΐ 

Κίηρ, ψῆο αἵ οπσε θθρδῃ ἢΐβ ργθραγαί! 8. 

ΟΥ ατγίνὶπρ αἵ (Π6 ροτΐ οὗ [5515 Οὐπι5 γϑεοοεϊναα ἐαγίΠογ σεϊη- 
{ογοθπηθηῖβ Ὀγτουρῆς ὈΥ Ὠἰβ ἢἤξεῖ, δπηοηρσϑὶ {Π6ηὶ 7οοὺ ϑραγίδῃ 

ΒΟΡ]Ἰϊ65 ἀπάογ ἴῃ6 σοπηηδηα οἵ ΟΠ ΓΒορῃ 5, 56ηΐ, ᾿ξ νγὰ5. βαϊά, 

ὈΥ ἴῃς 1,ασεἀδριηηοηΐδη ρονοσηπηθπηῖ. ὙΠ πυροῦ οὗ ἢϊ5 ατρϑεὶς 

ἴογοβ ποὺ τεδοῃοά 14,.0οο. ΑὈΓγοσοπΊα5, γγ0 νγὰ5 ἴῃ σοιηπηδη οὗ 

3ΟΟ,ΟΟΟ τῆθῃ, 5661η5 ἴο πᾶνε Ὀθθὴ δ]αυιηθα ὈΥ {Π6 Ταρὶ ἃ Ργοβυθ55 

οὗ τῆς ἰηναάεθυ δἀπὰ ἢδὰ ἔτοπ [6 ϑυγίδῃ οοαϑβί ᾿ηἴο [Π6 1ΠΙΘΙΙΟΥ. 

Αἱ ὙΒαρϑβδοιβ, ἰυ5ὲ Ὀείογε ογοβϑίηρ ἴῃ6 ΕἸΡηγαΐθβ, Ουγιι5 δἱ 

Ιαϑὲ ρα] ον ἱπέογπηβα 1ῃ6 ατεακβ μαὶ ἢ6 ννὰβ Ἰβδάϊηρ {Πθῖὴ ἴο 

ΒΑΌγ]οη ἴο ἢρμι ἀραϊηβὶ (η6 ατοαὶ Κίηρ. ἩΗϊΠογῖο Ογγὰβ μαὰ 

Ὀδθὴ δἀναηοίηρ νν] ἢ ονογνψαθηϊηρ 5α] -σοηβάδποα ; (οσ μῈ παὰᾶ 

Ὀδθη Δ] οννοα ἴο Ρᾷ55 ψ Πουὶ γοϑιδίδησα 4}} [Π6 παΐπγαὶ οὈβίαο]θβ 

οὗ ψνῃῖοἢ της Ῥοιϑίδηβ πλὶρηΐ αν ἴακθὴ δἀνδηΐαρα ἴο δῚΓ ἢῚ5 

ΡΙΌΡτο55, απ πον Π6 βθομηθα ἴο {μ1ηκ (Παΐ ν]οίογν ννου]α θ6 Ὠϊς 

νοι ἃ βίστυρ ]6. ὍῊΙ5 [66] Πρ ννὰ5 ΟἿΪῪ ἱηογααβεα θη, ἴτας 

ἀδγ5 αἴτου Ἰδεανίηρ Ῥγ]αθ, ἢ6 ἔουπμα αὐ ὑπἀοίεπαρδα ἰῃς στοαὶ 

ΤΓΘΠΟἢ νοὶ Αὐϊάχουχθβ Πα σαυβαα ἴο Ὀ6 ἀρ ἃοτο55 ἴῃ6 ρῥ]αΐῃ 

ἴογ ἃ Ἰθφηρίῃ οἵ 40 μλ}]65. 1 παὰ Ῥβϑὴ δραηάοηβα ἔτῸΠῚ 506 

ἀπδοσοιη. 4 0] 6 Ραηΐο. ΟΥΓ5. ΠΟΥ ἱπηχαρίηθα (παῖ ἴῃ6 Ῥεβίδηβ 

γγου]ἃ πον Υ ἕδος ἢϊπὶ ἴῃ ἴΠ6 ρῥ]αίηβ5 οὗ Βαρυ]οηΐα. Απὰ ἤθη 

ΟἿ ἀδνὺ ΘΑΙῪ ἴῃ ΘΕΘΡίθιηθΟΥ ἢΪδ ἰΓΟΟΡ5 ννοῦα ὐουΐζ ἴο Παὶξ ἴῸΓ 

ΤΠ ΟΙΓ πΟΓΠΪ ΠΡ Πη68] αἵ τῃη6 ν]]αρα οἵ απᾶχα, ᾿ξ ννγὰ5 δηπουηοδᾶ 

ταὶ ἃ ναϑίὶ Ῥογβίδη ἢοϑβί οἵ θοο,ϑοο πιθὴ ννἃβ5 Ἀρρυοδοῃϊηρ ἰῃ ΟΥ̓ΟΥ 

οἵ Ὀαῖιὶς νοῦ ἴῃ8 ρθη ρ]αίῃ. Τῆς βίοιγυ οἵ ἴμ6 Ὀδίι]6, ννῃὶοἢ 



ΖΝΖΚΟΡ σΟΤΊΟΝ. ΧΥΙΙ 

ΤΕΒΌΪ 6 ἴῃ ἃ Ογγαίδῃ νἱοΐουυ ππαύγεα Ὁγ ἃ αἰϑαβίτγοιιβ 1ο55---ἰῃ 6 

ἀξίη οὗ Ουγαβ ὨΙΠ1561---πηερὰ ηοΐ Ὀ6 ταϊαϊςα Πεσα. 

Οἱ [86 τπηοσγηϊηρ οὗ ἴΠ8 ἄδὺ αἴϊευ τῃ6 Ὀδίι]α ΟἸεασοῆα5 δπὰ 

[ῃ6 οἴβεὺ ατεεκ σεηεγαὶβ συρροβεὰ Ουγιβ ἴο Ὀ6 511} αἷϊῖνε. Οἡ 
Ἰεαγηϊηρ 1ῃ6 ἀϊβαβίγοιιβ πεν πεν ψεῖα ἄξαρὶν στιθνεᾶ. Τῆε 
ΟὯΘ ΒΟΡΘ οὗ [{Πε ἐχρβαϊτοη ψγὰ5 βοῃα, ἀπ μεῖε ἴῃθῪ ψγεσε ἴῃ 

[πΠ6 Πεατΐ οὗ [ῃ6 Ῥεϑίδῃ ἘπΊριγα δητίγεὶν ἀδϑεϊζαϊθ οὗ γαϑοῦγοαβ 
ΔΠ4 βυττουηαβα ὈΥ ἰγεδοῃεσοιιβ ἔοεβ. 9111, ψ ἢ ϑριεπαϊα 5ε]- 

σοηβάξηςθ, 845 σοπαπθσοῦβ ἴῃ {πῸ δία οὗ σαπάαχα, ἴΠῈῪ ρτο- 

ςεΕα64 ἴο οΟΥ̓ΕΓ {ΠΕΣ ῥγῖζε οἵ νἱοίοτν, [ῃΠ6 Ῥοϑίδῃ [ἤτοπε, ἴο 

Ατίδϑυβ, 0 Πα σοπιηαηάεα της Αϑβίαϊίϊς ἴτσοορβ οἵ Ουζαβ. 

Ης Ρο ταν ἀξο!ηεα {ΠεῚΓ ᾿ηνϊταῖίοη ; ΡΓΟΡΔΌΪν μα Πδα δἰγεδαν 
τηδά8 ὉΡ 5 τηϊηα ἴο 5εεκ {Π6 ἔδνοιυσ οὗ Αὐίαχεγχοβ δηα ἴο ῬεῖγΑΥ 
Ὠ15 ὈτοΐΠΕΓ5 ἴῃ δυτη5. (ἸθδύσΠιι5 5ΕΕΙη5 δἱ ἢγϑί ἴο μᾶνε ρἰδοεά ἃ 

ΒΠΠΑ οοπμῆάδηςα ἴῃ Ατίδειβ, ῆο υπάδτγίοοκ ἴο οοπάιπςοΐ τ[ἢς 

Οτεεκϑ ἴο {Π6 568 ὈΥΐ ἃ τουΐε ἀϊἤδγεηΐ ἔτοτῃ {μαΐ ὈΥ ψ]οἢ {παν 
84 οσοίῆθ. Ασοογαϊηρ)ν τ ψγὰ5 γεϑοϊνεα ἴο θείη {ΠῈ τείγααϊ ἴῃ 

ἢ15 σοῆρϑην. Τῃε ατεξεκβ σοὺ Ὀεσδη ἴο βυβρεοῖ Πδὲ Αὐϊδϑιιβ 

ψγὰ5 Ὀαυίηρ ἴμεῖὴ ἔαϊβε ; δηα στεαΐ ἀϊβίγιϑδί ἀῦοϑα Ὀείννεεη {Π6 

ΗΕΙ]επῖς δηα {Π6 Ῥεγϑίδῃ ρογίίοη οὗ ἴπΠεῈ Ουγείδηῃ διίηγ. ΤΟΥ 

Κερί οἰθασ οὗ οὔμὲ δποίπευ Ὀοΐῃ οὐ [Π6 πηᾶγο δηάᾶ ἴῃ [{ΠΕῚΓ 
Ἐποδιηριηθηΐβ. ὍΝ ὮΙ6 τεβίϊησ οἡ ἴπ6 ῬδηΚ5 οὗ [Π6 ατεδίεσ ΖδὈ, 

ΟΙΕαγοπι5 δἰζετηρίβα ἴο ρυΐ δῇ επὰ ἴο [Π6 σοπϑίδηϊ ὈΪΟΚοσηρϑ 

Ῥεΐννεεῃ ἴπΠ6 Οατξεκ δηᾶ Αβϑίδίϊς ἰτοορβ; δῃα ἢδ Ἴοηβεηίβα 

ἴο 4 σοπέεσεημοα ψ ἢ ΤΊΒΒΑΡΠΈΓηΕῈ5, ΨὴΟ ΡΓοιηϊβεα Πδῖ, 1 τῃς 

Ετεεκ ρεηεγαὶβ νου] σοπλε ἴο ἢΪ5 επί, ΠῈ ψου]α σῖνε [πεῖ {πε 

ΠΆΠῚ6 οὗ [Π6 γε Έσοι 5 ΡΕΥΒΟη ΠΟ ννὰ5 σδιιϑίηρ 411] {Π6 ἰγοι Ὁ ]6. 

Οη {ἢς πεχί ἀδυ (Ἰξαύομιβ ννεηΐ ἴο ΤΊΒΒαρΡ ΠΕ Γη65 δοσοιηρδηϊθα 

ὈΥ ἔοι σἜΏΘΓΆ]5, ᾿νε πῖυ σαρίδιη5, ἀπ ἔοὸ Παηαγαά 50]! εγβ. Οἡ 

ἘΠΕῚ ἀΥΓῖν8] ἴΠ 6 σΘ ΠΟ δ νΕΥῈ 561Ζεα δηα [ΠΕἸΓ ΠΟΙ ΠΡ Π]ΟΠ5 Γη85- 

βαούβά. ΒῸΙΓ οὗ ἴἢ6 σξπεγαὶβ, ΟἸθασοῃα5, ΡΥΌΧχεηι5, Ασίδβ, δπὰ 

Θϑοογαῖθϑ, ΨΈσα ἴα Κα ἴο ἴῃ6 Ρεγϑβίδῃ σουστέ δηα 5οοη αἰζεγνναγαβ 

Ῥεβεδάβεξά. Ὑπε οἴμεσ σεηεσαὶ Μεῆοη, Ο νγὰβ ἴῃε τϑρυϊεὰ 

τγαϊΐου, νγὰ5 Κερί αἰϊνε ὑπάεγ ἰοσίαγα ἔῸΓ ἃ γεαῦ δηά 1ῃθη ρεΐ ἴο 

ἀξαῖίῃ. Αἤἴδσ τῆς ϑβείζυασε οἵ [ῃε6 σεῆργαὶβ, Αὐίδθιιβ βυστητηοηδα 

τῃε αἀτεεκβ ἴο βυσγεηάεγ; Ὀαΐ ἰῃ δὴ ἱπάϊσπαηΐ δηα σοηίετηρίμοιι5 

τῆεββασε ἴΠεὺ ἀξεξο]πεά. 

ἃ 
' 

Ἑ. ΧΕΝ. Μ. 11. 2 



ΧΙ ΤΥΤΑΚΟΡΌΟσΤΊΤΙΟΝ. 

(Ο) ΧΟΠΟΡΒΟΩ 88 ἴθηθΓ8). 

ΤῊς 5ἰζυδίίοηυ οἵ ἴπ6 αὐθοῖκβ ποὺν 5Θαπηθα πῆοσα ἀδθθρογαΐθ 
1Π8Π ὄνογ ; Χεπορἤῆοη 5ρθακβ οὗ ᾿ξ ἴῃ πιοϑί ρδίμειϊς ἰδηριαρθ. 

ΤΠεῖν βρ τ ἴ5 γνοῦα Ποννανοῦ ρα ν γονὶνεα Ὀγ Πἰβ οὐνῃ δηούραίς 
δοίΐοη. Πυπηρ ἴῃ πἰρῃς δἰου {Π6 ἀἰβαβίεσ πὸ ἄνοκε ἔτοιῃ ἃ 

ΓΟ Δ  ΚαΌΪΕ ἀγοαπὶ ἀπ δ ποθ δίοιβαα [ῃ6 σαρίαϊηβ ψῆο πὰ 

ϑοινϑα ὑπᾶϑθυ Ρτόχθηιβ. [|ἢ ἃ πη ἀηὶρὴΐ σοῦη0}1} οὗὨ ννὰγ Πα υτρεὰ 

{6 πῇ νυ ἢ βἰπρὶς πα ϑογγηρ οἰοαθησα ἴο ἴακα πηθαβιγαβ [ῸΥ 
τὴς. σοπηπΊΟη 5αΐείγυ. ὙΠΕΟΥῪ δ οὔσα σταοορηϊϑαα ἢἰβ ἤΐηαθβ5 (οΥ 

σοπιηαπὰ απᾶ σα] ΡΟΠ Πἰπὶ ἴο Π]] {π6Ὸ ρΙασθε οὗ 15 {τἰθηα. 
Αἱ Χεπορῃοηβ βυρσραβίίοη, [Π6 σαρίαϊπβ οἵ {πε οἴμεσ αἰν᾽βίοῃβ 

ΨΕΓΕ σοηνΘηΘΩ͂, ἀπά (ΠῸῪ Πποιη)ϊπαΐϊθα ἔουγ οΟἴΠαῚ σαησθγαὶθ. Αἱ 

ἀν θγθαῖκ {Π6 πανν σΘΏΘΓΑΪ5. ΘΠ] ΠΠ]ΟΠΘα ἰΠ6 50] 16 γ5, ΨγηῸ τηδί 

αἴζευ τς ϑῃϊοη οὗ ἃ ατθεκ Εσςοϊδβία δημα ργοσθθάβα το ἀἴβοιι55 

τῆς {αΐατα σοπάποι οὗ [πΠ6 Ἔχρϑαϊοη ἀπηα ἴο σοπῆσγτῃ {Π6 δρροϊηί- 

πηθηΐ οὗ ἴῃς ρσεηθγαὶβ ριοροβθά. ὙΠῸῪ Ππαὰ 5000 τίβθῃ ἔτοπὴ 

[ἢ Ῥάγα]γ 515 οἵ ἄθβρδὶγ ἴο ἃ 56η56 οὗ {ΠῸ6Ὶ, πδίίοηδὶ συθαίη655. 

ΤῊδ πηρείίηρϑθ οὗ ἴῃς Το ὙΠοιβαπα ἀγα ἀἢ δχασΐ γορτοαποίϊοῃ 

οἵ τῆς. οἰξἰΖο η- 55 ΘΠ }165 δ ΠΟπΊθ. ΤῊΘ ΔΙΠῚΥ ἰ5. ἃ νη θυηρ 

ΡΟΙ τσ] σοπηπληἸν ; δηα Π6 παίϊοπδὶ ομαγδοίουιϑίϊος οὗ ἔπῸ 
Τὰςβ δ΄ἵε ΨΟΠαθυμΥ Ὀγουρῃΐ οὐδ 'ἰῃ [ἴΠ6 παγζαῖίνε οἵ 1Π6 

Ἐείγθαί. 

11 15 νεῦν γϑιηαγκΚα]6 {Ππαΐ δὴ ΑἸ Πθηΐδη 5ῃου]ἃ μαννα θχογοϊσεα 

ἃ σου] Παρ ἰηἤμπθησα ονεῦ {πΠ6 Τεη ΤΠοιβαηαᾶ, ΕῸΓ Αἰπθης 

γνὰ5 ΠΟΥ ἹΠΡΟΡΟΪΑΥ ἰῃ αταθοθ, Θβρϑοῖ!]ν ἴῃ 1πΠ6 Ῥεϊοροηηδθβδ ; 

Δηα ἃ ἰᾶῦρα πηδ]ουν οὗ [ῃ6 50] 1615 γγασα Ῥε]οροπηδβίδηϑβ, ΠΠΟΥ6 

18 ΠΑ] θεϊηρ Ατοδάϊδῃβ Οὐ Ασμαθαηβ. Χαπορῃοη νν85 δἰπιοϑὶ 

1η6 οἷν Αἰμοπίδη ἰακίηρσ ρατί ἴῃ ἴπ6 Ἔχρεαϊτοη, πα ἢς Βδά 

ΘΟΙΊ6 “ΠΟΘΙΓΠΘΥ ἃ5 ΚΘΠΘΓΑΙ ΠΟΙ͂ σαρίδ! ἢ ΠΟΙ βο]αϊεσγ,, Ηἰ5 δχίγα- 

ΟΥ̓ΙΠΑΥΥ Τἶθ6 ἴο ΡΟΝΘΥ 15 ἀουθ.1]655 ἀπ ἴο τῃ6 Αἰμεηΐδη ἄδθιηο- 

οΥαῖϊς. {γα πῖηρ, ΗΟ ἢ Παᾶ βίνθη πὶ βοχι ΠΥ ἀπ τγϑβϑουσοα 

αηά, ἀρονε ἃ}}, ρεύϑυιδϑῖνα δἰοαιθησθ Ηδ ἀϊβρίαγϑ [Ὠτουρμουΐ 
ἃ ΤηΔΊν ] ]οὰ 5. ἔδου!ν οἱ ἀθαϊησ ἢ πηϊχοα τυ ἀθ5 δπα 

ΘΙ ὈΔΥΓΑσϑὶ Πρ ΟἸΓΟυΤηβίϑησθ5 ; ΔΠα Ρόβϑϑθβϑβϑθβ ἴῃ Αἰμεηΐδῃ ρῥεῖ- 
[δοιίοη ἔπε τῃγθείο! ἃ ρονεῖ οὗ ἱπουρηΐϊ ἃ πα ΘΡΘΘοἢ δηὰ δοίίοη. 



ΨΑΥΖΟΦΟΘΊΤΖΟΝ. ΧΙΧ 

“ΤΒς Αἰμδηΐδη Δ] πα, σαυ5 Ουγίϊ5, “Ροββθββϑεά [ῃδὲ βιιρογίουν 
οὗ εὐ]ταγα ΠΟ ἢ ννὰ5 ΠΟΘ ΘϑΑΥΥ [ῸΥ σίνιηρ ΟΥ̓ΟΥ δηὰ 5ο] -σοηίγοὶ 

ἴο {π6 Ῥαπᾶ οὗ ννδύγιοῦύβ θαυ θατγιϑαα Ὀγ {ΠΕ6ῚΓ 56] 5} [ἰ{6, πα ἴου 

ΘΠΔΌΪ ΠΡ ΠΪπὶ ἴο 5εῦνα θη ἴῃ {Π6 στοαΐαθϑί νδυϊοῖν οὗ ϑἰζπδί!οηβ 

8ἃ5 5βροκδϑιήδῃ, ἃ5 σἜΈΠΕΓΙΑΙ, δηα 45 παροίϊαΐου. Απά ἴο Πίτὴ 1 νγα5 

Ἐϑϑθηί 4} ἄπα {παῖ, ἴῃ βριῖα οὗ {Π6ῚΓ ΠΠΘΡΕΔΚΑΌΪΕ {τἰα]5, [Ὠγοιρ ἢ 

Ποία {1065 δηα ἀδβϑοϊδΐα 5σπον- τα ηρα5, ὅοοο ατεεῖκβ ἴῃ {Ππ6 οπά 

το δοῃβα {Π6 σοαϑβί. 

“ΤῊ 5εᾳ ! ΤΠηε 568 "ἢ ννὰϑβ {Π6 {]πτρῃδηΐ οΟΥΥ οὗ {π6 ατεεκϑ, 

ψΏδη {πΠ6 Ελιχῖπα Ὀυγϑὲ ΠΡΟ {πεῖν νίαν δα γ ἰπ ΜδΊοἢ 400 Β.6. 

αἴτεσ ἥνε τηοηῖῃβ οἵ ννϑασν τη ηρ δηα ἤρῃίϊησ. [Ιἢ ἴνο ἄδγϑ 

{παν τεδοῃεα {πῃ ατξεκ σοϊοην οὗ ΤΥΆροΖιιβ, Πετα ἴΠπαγ τοϑίθα 

ἴου ἃ πιοηΐῃ, ἰο πα ]ν ᾿τηαρὶπηρ {Πδαΐ 411 {ΠΕΣ {τοι Ὁ]65 γα ΥῈ ΟΥΘΥ 

Δ ηα {παΐ {παν σου] Θαϑν ταίασγῃ ἴο {ΠΕ ῚΓ ΠΟΠΊ65 Ὀγ 5ε8. ὍΠΟΥ 
ψΈγα ὈϊτΕΥν ἀἰδαρροιϊηΐεα. ϑραγίᾳ ννὰ5 5ΒΈΡΤΕμης ἴῃ ἴΠ6 τεοϊδῃ 

ψνΟΥ]α, δηα ΠΟΥ οἴποϊα!]α οὐ ἴπεῈ Επιχηθ ταπιβεα το ργονι ας ἐπα 

ΟΥὐγεϊδηβ νὰ ΤηΘΔΠ5 [ῸΓ {ΠΕῚΥ τείαση. ΑΕΓ στοαί αΠΠου] 165 

πεν δἱ ἰαϑὲ τεδοῃεα Βυζαῃίμιση. ὙΠΕΥθ, οὐηρ ἴο {ΠΕῚΓ ΟΥ̓] 

ἰγεαίτηθηΐ Ὀγ ἴπεῈὶ ϑραγίδη δάγηϊγαὶ Απαχιθῖιβ, [πον ταϑυσηθα 

{ΠΕΙΓ Ρῥγοίεβϑδίοη οὐ τ]ΘΥΟΘΠΔΓ165, δοσερίησ {Π6 οὔεσ οὗ {πε 

ὙΠεΡδη (οοτγαίδϑβ, 0 Ρῥγοπηβεα {Π6ΠῈ ΔΠ1Ρ16 τειναγβ ᾿ξ [Πα Ὺ 

νοι] ππἀεγίακα ἃ σαπηραίση ἴῃ ΤὭτγασε ὑπάθγ ἢἰ5 Ἰεδθυϑῃ!ρ. 

ΤῊ15 ἀρτεεπηεηΐ 5000 [6]] ἰο {ῃΠ6 στουηᾶ; δπᾶ ἴῃ 399 Β.6. ψὰ 

βηὰ {Πεπὶ ἴῃ [Π6 βεύνίσα οἵ ἴῃς ΤὨγδοίδῃ ρυηοα ϑευῖῃ65, 845- 
5 βίην ΠΙΠῚ ἴο ΒῈΡάτ6 βοῖηθ ΓΕ 6] {π1065. ὙΠΕΥῪ ἔουρῃϊ ἴου ἴνο 

τηοητῃ5 ; Ὀὺΐ πηγαί 1 ΟΥῸ6] 1Π]}πϑέϊσα ἃ5 {ΠΕ ΙΓ ταννασα, 

Νον, μονανυϑῖ, σαπθ ἃ σοιηρΙεία ομδησα ἴῃ ἴΠ6 ΡΟ]ΙΟΥ οὗ 

ϑρασγία, νι ο ἢ ἀείεγπηπεα ἴο βιρροῦί {πΠ6 ατξεὶκς οἰτ65 ἴῃ Αϑία 

Μίπου αραϊηϑδὲ {ῃ6 ϑϑίγαρβ ΤΙββϑαρῃουπε5 δηά ῬΠΔΓΠΔΌΔΖιι5. 
ΤῊΙ5 τηδδηΐ νγὰσ ἢ Ῥεῦβϑία. ΤὨΠΏΡτομ, [Π6 ϑραγίδῃ βΘηΘ(Α], 

ΨηὴῸ νψγβ5 ϑεηΐ ἰπίο [οἠἱα, ἥπάϊηρσ Πἰπηβεὶῦ ἴθ ψαηΐ οὗ τεϊη- 

[ογςεμπηδηΐβ, ἰηνιτεα ἴο Π15 δα ΧθπορΠοη 8Δη6 [Π6 τετηηδηΐ οἵ [πε 

Ογτείδηβθ, ῆοβα ὨΘΠθε 5 Πα πον ἀνίηα]εα ἀνὰ ἴο ὄοοο. 

ϑιηδυίηρ ἀπά θΥ (ῃ6 {τεδίτηθηΐς {παν πα [1τ5ΐῖ τεοεῖνεα ἔγο πῃ 

Θϑυῖηα65, {πεν οὈαγεά [ῃε ΘΕ ΠΙΠΊΟΠ5 ΜΙ ΔΙδοτγὶγ. ΧΕΠΟΡΠΟΠ 

οΥοϑϑαα ονϑσ ἰηΐο Αϑία δῃηὰ Ἴοπάιοϊθα ἢϊ5 ἴσοορβ ονεῦ Μοιυηΐ 

144 ἴο Ῥεγραπηιβ. “ὙΠεη, με ϑαγϑ ἴῃ [Π6 ᾿αϑὶ νογάβ οἵ {πε 

Ὡ--ἃ 



ΧΧ ΤΙΝΤΑΟΡ ΟΤ7ΟΝ. 

Απαδατῖς, "ΤῊΪΓ του ἴοοῖς νοῦ ἴΠ6 ΔΥΤΩΥ πα ἱποογρογαϊθα ἴΐ 

νὴ τῆς τσὶ οὗ ἢἰβ Οτεοῖ ἔοτοθ, δπὰ ἐουρῃΐς δραϊηϑί Τίβϑα- 

ΡὨδΥπο5 δηὰ Ῥῃδγπαθαζιιβ. 50 ΤΊββαρῃεγηεβ, ἴο αυοίς δραΐη 

{τοσὰ Οαυτγίϊα5, “βανν θείογα Ηἰπὶ οὔσα τοῦ ἴῃ Παϊθα πῆρ ν ΠΟΠῚ 

Πε Παὰ αδϑϑυτηβδα οἡ {Π6 ἄδὺ οἵ Ουηαχα ἴο 6 ἀοοπιδα ἴο Ρευϊϑἢ 

ΠΟΡΘΙ6σϑγῪ ἀηᾶογ ἴῃς ϑυνογβ οὗ ἴῃ6 (δγάμοῃϊὶ οσ δηλ (Π6 5πον- 

βεϊάς οὗ Αὐπιεηΐα, 

(0) Ῥραῦῃ οὗ βϑοοτγαῦῖθβ, 1αῦϑυ 116 οὗ Χϑῆορθοι, ἢΪ5 

ϑοοταῦϊο δῃὰ οὔμου ὙυΌΠρΡΒ. 

Βεΐογε Χεποόορῆοη μαηάοα ονοῦ ἢΪ5 ἴΤΟῸΡ5 ἴο ΤΕΪΠΊ ΤΟΙ τἢ 

1η6 βρτγίηρ οἵ 309 Β.0.. 6 ννᾶ5, ῃ6 [6115 15, 2γέφαγ17ι0 ἴο Γεΐαγη 

Βοιηδ ; ἔοτ, ἢβ δά 45, {π8Ὸὸ ἄβογεβ οἵ Ῥδῃϊβῃτηθηΐ ἢδα γοΐ γεΐ Ὀδδη 

Ραϑϑεὰά δραϊηϑβί πὶ δ Αἴῃθεηβ8. Τηθβα νογάβ ἢᾶνβ δὴ ᾿πηρογίδηϊ 
Ὀϑαγίηρ οἡ ἴῃς νοχβὰ αυδϑίίοη οὗ ἴῃς ἀδίβ οἵ ἢϊ5. Ὀδη] ἢ πηθηΐ. 

ΤΟΥ σοτίδ᾽ ΠΥ βυρροτγὶ [Π6 νίεν {μαΐ {Π6 ὈΪονν σαπηα σοῦ. Ηςξ 

566 Πὴ5 ἴο ΠᾶνῈ εχρεοϊθα βοῇ ἃ αἰβαϑβίευ ἔου 5ΒΟΠΊΒ {{Π|6 ραϑβῖ ; ἔθου 

ἢς βρβᾶκβ οὗ πορίῃηρ ῸΥ δὴ δϑυαπιὶ ἢ Θθαῖῃε65 ἴη6 ΤἬγδοίδη 
Ργΐησε, απ Π15 ρῥσο]βοΐῖ οὗ ἐοιιπαϊηρ ἃ σΟ]ΟΗΥ͂ οὗ Ϊβ ον οὔ τῆς 

Ευχίπα ννὰβ ῬγοῦΔΪΥ ἀπε ἴο {ΠῸ ϑδπΊ6 ἔβασ. ὙΠῈ ἄδθοῖεα οὗ 

Ὀδηϊϑηπηεηὶ ψὰ5 ραϑϑεὰ οὔ (ῃ6 ριοροβιτίοη οὗ (ῃ8 οὔδίου 

Ευρυ]υ5. Ηἰβ5 δἱἱερεάὰ οἥδξηςθ ἰ5 αἰ δυε Ε]Ὺ βίαϊθα Ὁ ἔνο 

Δα ΠοΥ 65. Ηδ ννὰβ Ὀδηϊβῃεα εἰπεῖ (1) “Ῥδοαιβα ἢ6 Παά ἰαΐζθη 

Ρατί ἢ Ονταβ5, [η6 ρτεαΐθδ Θπθιὴν οὗ [Π6 ΑἸ Πα πΙδῃ ἀθπηοοῦδον, 

ἴῃ δὴ δχρϑαϊίοη δραϊηθὶ ἴῆ6. ταὶ Κίηρ {Π 6 ]Γ νν 6 }}- ν 5 ΠΥ, ΟΥ 

(2) “ἴογ Ζαεο»ιΐδηι,, ἴ.6. Του ἰανοιυχίηρ ϑρατία. Βυΐῖ {π656 ἴννο 

βἰαϊθπηθηῖθ πηᾶῪ 6 Ἰοοκοὰ Ἰροὴ 85 Ῥυδοίοα! ν Ἰάδητοαὶ ; ὸγ 
ταῖκίηρ ρασί ἢ Ογτὰβ, νη Πα ϑῆοννῃ ἢϊβ ἔθη ἀϑῃϊρ ἴου 

ϑραγία ὈΥ ρτονϊ ἀΐηρ ΒῈΥ ἢ [6 “ϑβίπθννβ οὐ νναῦ᾽ δρδϊηβι 

ΑἸ Πθη5, τηϊρθξς ΜΜ6Ὲ]}] 6 Ἰοοκθα Ὡροὴ δ5 ζΖαρογιΐδηε, ΤῊΪΒ. νῖδνν 

5 ΒΙΓΟΠΡῚΥ βιρρογίθα Ὀγ τπ6 δηχίθίν οἵ ϑοοζαῖθβ οὴ ἴΠ6 50Ὁ- 

͵Ἶεςῖ (ϑ8εε αῦονε Ρ. χν). τοί, πονγενθσ, ονηρ ἴο Ὧἃη δρραζεηΐ 

Πλϊδα η ἀογβϑίαηαάϊηρ οἵ ἃ ρᾶϑβασο ἴῃ ἴπ6 “παῤαξὲς (ν. {Π|, 7), ΡΙαςα5 



ΧΥΜΖΤΑΟΡ ΟΤΤΟΝ. ΧΧΙ 

Χεπορἤοη 5 Ῥδηἰσῃπηοπΐ ἴῃ 304 Β.6. αἴζοσ [ῃς Ῥδίι]ε οὔ (ογοπείαβ, 

ΡΠ εη ΠΕ δοΐιδ!ν ἔοιρῃμέ ἔου ϑρατία ἀραϊηϑβὲ 5 ἡδίϊνα οἱζγ. 

ΧαποΡρΠοΟη νγὰ5 “ρυθραγηρ ἴο ταΐαση. ὙΝΠΕΊΠοΥ Πα δοΐυδ!!ν 

αϊά τεΐαση ἰοὸ ατεεοα ἴῃ 3009 Β.6. 15 πησετίδίη, ΤΠΕ {τ|4] δπὰ 

ἄδαίῃ οἵ ϑοογαίεβ ἴοοκ ρίαοβ ἴῃ {ῃ6 ϑυπηπΊοΥ οὗ [Π15 Ὑ6δγ. 

νν»ε ἀο ποί Κπονν γεη Χεπορἤοη Παβασζά {Ππ βίουυ οὗ [Π6 οἱοβίησ 

566 η65 οὗ [Π6 στεαΐ Μαβίετβ 11{6,---ἰῃο56 ὅβοεῆεβ ψὨΙΟἢ Ρ]αίο Πδ5 
ἰηνεϑίεα ννἹ ἢ σι Οἢ βυγραββιησ σ]ογ. ὙΤΠῈ Ηερταν Ργορμεῖ, {πε 

ΓΒ τιβείδη πηδυυτ, τσ ἢ νν6}1 ἢανα σου 64 {ΠΕῚΓῚ ἔδγεννθ 5 ἴο {Π6 

Δα ΙΘΠ 65 Ὀείοσε ΠΟ παν, {Κα ἢΪπὶ, οὔζΐεη ρ᾽θδάθα ἴῃ ναΐῃ, 

Δἰπηοϑί ἴῃ (Π6 βαπηθ Μοτάβ; 7726 ἤοτγ οὔ ἀδῤαγέκεγε λας αγγέσεα, 

αηαἴ τῦό σὉ 0247 τὐαγο. 1] ρὸ ἐο αἴζέ, αγιεἷ γοῖς ἐο ζζυσ. Ἡαζο ἐς 

δε 67 (σοα ογεῖν ὥγιοτυςσ, ΤΠΘη εηϑι6 [ΠῸ ἰοηρ {Πἰτίγ ἄδγϑ ψνΒ] ἢ 

ῬΕΙ͂ Ραββα ἴῃ ρυίϑοῃ Ὀεΐογα {πΠῈ ὄχεα οὗ {ΠῸ νεγάϊςῖ, {ΠῈ 

ΡΙανία] εαυδηϊτη νυ δηα ἀηδθαΐεα Ἰηΐογεβέ ἴῃ ἢΪ5 ΠδὈΪΓ4] οὈ]Θοί5 

οὗ Π|8 δηγαϑὲ {πῸὸὶ ὩΠοοπίγο!]8 }]6 απηοίίοηβ οὗ ἢϊ5. σοτηρδῃίοῃβ, 

αἴζαυ {παν Κπονν οὗ {πε τείυση οὗ [Π6 βδοσεα 5ῃϊρ, ὑποβϑε δῦβεπος 

Βδὰ ὑὕρ ἴο [Παΐ τηοπηθηΐ βϑρεπηαβα ἢϊ5 ἔαῖθ. ΤΏΉΘη [Ό]]ονν5 {ΠῈ 

σδίμεσίηρ ἴῃ οὗ ἰῃδί 5ο]ε πη Ἔνεπῖηρ, ΠΩ {Π6 ἐδάϊηρ οὗ {πε 

5 η5αῖ Οἡ ἴΠ6 ἴορΡ5 οὗ ες Αἰ Ππεηίδη 1115 νγὰβ {Π6 5ῖρῃ8) [Πδί [ῃς 

Ιαϑί ποι νὰ5 δ παπᾶ. ὙΠεη {Π6 ἔαίαὶ ΠΘΙ]ΟΟΚ επίειϑ ; 6 566 

1Π6 ἱπη πον 8 016 σουηΐθηδηςθ, πὸ τη Παηα, [6 ννοηΐεα 5οον] 

οὗ βίεσσῃ ἀβῆδησε δἱ {πΠῈ Ἔχβεουςοπεῦ; να ΠδαῚ [Πς Ὀπγϑίὲ οἱ ἔγαπίὶς 

Ἰατηθηΐδίϊοη [ΤΌΤ 8411] 15. γι 6 η 5, 45 ἢ 15 ΠΑΌΪΐ41 βαϑα δπὰ 

ΠΠθου αι] η655 Πα ἀγαϊηθα [Π6 σὰρ ἴο [15 ἄτερ; νὰ ννδίοῃ {με 

50] ΠΊη 5116 πα δη]οϊπΘα ὈΥ ΠΙΠ156], [Π6 Ρϑοηρ ἴο δηᾶ ἴτο, ἴῃ 

ΠΟ]4 ρδῖϑυ οὗ {Π6 ει] οοῖ σγεαρίηρ ἔΤῸΠῚ {Π6 ἘΧΕΓΕ 165 ἴο {Π6 

᾿μιδατί, δηα {86 σταάιτι] [οΥΡοΥ ἐπάϊησ ἴῃ ἀδδίῃ 1, 

Αἴ βυςἢ ἃ {{π|6 1ἴ νγὰ5 ποῖ {3 εὶν [Παΐ ἴῃ6 Αἰ μεῃίδη ἀθπηοοσδου 

νου] σἤονν ΔΠΥ [ἘΠ γη 655 ἴο οη6 οὗ ἴπΠ6 ϑοογαίϊς Ὀσείῆγσεη ; δπᾶ 

1ῃ6 ἄεξοῖεα οἵ Ῥδῃϊβηπηθηΐ δραϊηδί ΧΘΠΟΡΠΟη νγὰ5 ῬΧΟΌΘΌΙΪΥ 

Ραϑϑ5εα νεσὺ 500ὴ δἰζαγνναγσάβ. Αὔυπον, ἴῃ ἃ ἔδνν ΠΟ ΠτΠ5 να Ππηά 

ΠΙΠΊ ἀσδῖη ἴῃ σοιητηδηα οὗ ΠΪ5 οἱά Ουτγαείδη ἴγοορϑ5 ἴῃ Αϑία Μίμηου, 

Βεύνίηρσ ἢϊϑδί ππάδυ 1 εγου 45, ηοῸ ϑυσςεεαβα ΤΠ Ρτοη Ἰῃ 

308 Β.0.,) ἀηὰ ἴδῃ ὑπάεϑγ Κιίηρσ Αρεβιδυβ, γὴο Μψεηΐ ουΐ ἴῃ 306. 

1 Θεέδηϊεν, ἔξ. Ρ. 217. 



ΧΧΙΪ ΤΥΤΑΛΟΡΌΟσΤΤΟΝ, 

ἘῸΓ Αροβιαὰβ ἢ δπίοτίαϊποὰ (Π6 τναγπιθδί δαπηϊγαϊΐοη δηᾶ 
ὈδοδπΘ Πἰ5 ἱπιϊπχαῖθ ἐτθπά. Βαϊ (μ6 Κιηρ ννγὰβ ποίΐ αἱϊοννεὰ ἴο 

Τοτηαΐη Ἰοηρ ἰῃ Αϑία Μίπου; ἴου, οπ ἴῃ8 ἰογπηδίίοπ οὔ {πε 

οοηΐξάογαου οἵ Αἰ μθη5, ΤΉΘΡ65 ἀηὰ (ουητἢ ἀραϊηβὶ ϑραγία, ἢ6 

ννὰ5 βυμημηοηθα ἴο ἢρῃϊ ἔοι δ σουπίγν ἴῃ ατεαοθ. Χοπορἤοη 

ἀηα ἰδ ἴτοορβ δοσοιῃραηϊθα ἢϊπὶ ἱπίο Βοβοίϊα δῃηα ἴοοκ ρατγί ἴῃ 

ἢΐθ5 νϊοἴοΥτν δὲ (ογοπεοῖδ. 

Δ Πθη ΧΟΠΟΡΠΟἢ 5. δεῦνῖσα ὑπᾶου Αρϑβιϊαιθ ννὰ5. ονοσ, ἴῃ 6 

ϑραγίδηβ βαᾶνα Πἰη ἃ Ποιι56 δηα στο ηαϑ αἱ 5011}15, ποῦ ΟἸγ Πρ. 

ΘοΟη αἴζου ΧΟΠΌΡρΠοη δα βείθὰ {ποτα μα τπεὶ Μεράθνυζιϑ, 

ΗΠ Ρ-Ρυοϑὲ οἵ ἴῃς ἙΡμαβϑίδη Αὐίθπηβ, ΠΟ ΟΠαηοοά ἴο Πᾶνα 
ςΟΠη6 ἴο ἴπΠ6 ΟἸγπιρὶς ααπηθ5. Ηδ ραϊὰ ονεῦ ἴο Χεπορῆοη ἃ 

5 ΠῚ Οὗ τηοπου, Μ ὨΪοἢ γαργαβθηίθα ἃ ρατί οἵ {Π6 {{πῸ6 οὗ Ρ] απ ογ 

ἀενοῖεα Ὀγ 1Π6 Ογγοίδη γὴν ἴο Ατὐΐαπηῖβ αηα ἀδροϑιιβα ἢ ΠΟΥ 

ΡΓοϑῖ. ΜΈ 15 ποπηον ΧΘΠΟΡΠΟη Ρυϊομαβαα δῃ δβϑίδίϊα ΠΘῸΓ 

δ ον τϑϑϊἄδξησθ, ΨὨΪοἢ ἢ6 σοηδβεογαίϊθα ἴο ἴΠ6 σοάάρθϑ5, απὰ 

1] τμθύθοη ἃ σμᾶραὶ σοπίδιηϊηρ᾽ ἃ βίαι, ἃ ΠΟΡΥῪ ἴῃ πηϊηϊδίυγα οὗ 

[6 στεαῖ Ἐρἢμοϑίδῃ ἴβιρ]6. Ηδ δρροϊηϊβά ΠΙπιβεὶῇ (οπβεσναΐου 
οὔτ ἀδπιθϑης οἵ Αὐτο πη ῖδ, νυ ἢ σἢ σοηδβι βία Ἰαγροὶν οὗ να στουπὰ 

γν6}} βιοοκεα νυν σαπιο. Ηδ ννὰβ δῃ αγάδηϊ βρουίϑῃηδῃ ; βυεαν 

γοαῦ ἢ Πεϊὰ ἃ πιυηίίηρ ἐοϑίϊνα! οἢ ἃ ἰαῦρε 5ςδ]θ, ἴο ψνῃϊοῃ ἢς 

ἰηνὶτοα ἰδ ποίρῃθοιτθ ἀπαὰ επίογίαϊηθα {Π6πὶ ἸανΊβηϊν αἱ (ῃ 6 

ΘΧΡΘηΒ6 οὗ ἴῃς Ηιηίγοθ5 Οτθθη, 0, ἢς 5ᾶγ5, “ριον ἀβ {ῃ6 

ἔατα. 
Αἴ 5.15 ΧΟΠΟΡΠΟΠ νγὰβ ἰοϊπθα Ὁν ἢἰβ ψὶία ῬΗΙ]δϑία ἀπά 

ἢ]5 50η5 αὐὙ]}]5 δηα ΤΠ] οάοτιβ ; ἀηα {Πθγα ἢ ᾿ἰνεὰ ἃ ΠᾶΡΡΥ 

σΟΙΠΙΥ ΠΠ|6 ΤΟΥ ὈνθηςΥ γᾶ γ5, Βρομαϊης ἰδ {ἰπ|6 ποῖ ΟἿΪΥ ἴῃ 

ϑροσῖ, θὰϊ ἴῃ ρυεαΐ 1Ἰθσασν Ἰαροιγβ, οπα οὗ νῃϊο ἢ ννὰ5 {ΠῸ 

σοι Ροϑιτοη οὗ {Πη6 “παδασίς. Ἡφτα ἴοο 6 ρυόρδθὶν ντοῖς ἴῃς 
ΠωρογαῤΊἼέϊα οἵ Ὠϊδ τηαϑίου ϑοοζαῖθϑ, ὅν Οβα 1ο55, ῃ6 5ᾶγ5, “ἴῃς 

Βοοά ὄνβὴ ΠΟΥ σΟΠΓΙΠπ16 ἴο ΠΠΟΌΓΗ,᾿ νΊ ἢ 115 ἀΡΡΘΠαϊχ, Π6 “2οΐορν 
97 δοογαΐες.; αὐπιὰ ρατὶ οὗ Ὀοο 5 111---Ν 1 οὗ τ1Π6 )εἰεγιῖεα. ἊΝ ες 
Πλλιδὶ ὩΘΟΥ)6 ἴο ἃ Ἰαίθι. {ἰπ|6 {πΠ6 Ονγοῤαφάεία οὐ Εαάμεαίίογι οὗ 

Ονγης ἐλε Ογεαΐ, ἃ ῬΟΙ ἶσα] τουηδησς ἴῃ εἰσ μς ῬοΟΚΘ, “ποῖ Πἰβίοτὶ- 

ΟΔΠΪγ ἀσοιγαῖβ ΠΟΙ ἃ {ππ6 Ρἱ σίγα οὗ Ῥεγϑίδῃ ΠπΠουρΐ ἀηα ΠηΔΠΠΘΓ5, 

Ὀὰϊ γαῖ δὴ ΘηοοΙη ΠῚ οἢ ϑοοιαῖϊς ῥυϊποὶρ]65 ἀπᾶ ϑραγίδῃ 
Ῥγδοῖῖοθ, ἰῃ ν μῖο ἢ Ογγὰβ Ὠϊμδ6] ἢ, ἀγαννῃ νυ ἢ Θοπλα του ἢ 65 ἔγομὶ 



ΖΑ ΤΚΟΡ ΟΤΊΟΛ,. ΧΧΙῚ 

πε γοιηρ Ογτι5 ΟΠ ΧΘΠΟΡΠΟη Πδα Κπονη, ἰ5 Πα] ἃ ϑοοζαΐθβ 

Δηα Πα] Γ δὴ Αρββιϊδιιβ 1.) Ὑνο ϑοογαίϊς ἀϊαϊοσιιθ5 ΌῪ ΧΕΠΟΡοη 

δ΄6 δχίδηϊ, [ῃΠ6 Οδεογιοηηεές ἀηα [Π6 «δγηεῤοσίιέγι; 4150 ἀποίῃου 

ἀϊαϊοσιια σδ δὰ ᾿ὔίοζο αὐὰ ἃ ἰγεαίϊβα οὐ ἴΠ6 .ὁ2αγέαγι (ογι5ζϊ- 

ἐέζογ. ὙΤῊ6 αριοργγῖς οὐ: Αἰ ρορήλαιέσ, ἀϑουὶθεα τὸ Χεπορμοη, 

15 ΡΥ ὈΪΥ 4 τῇείοσϊ δὶ Ἔχϑγοῖβα οὗ ἰαίει ἀδίθ, Τῆγεα Ἔϑϑαγϑ οα 

ΠοΥ565 Δη4 ΠΟυβε ΠΠΔΠ5ΠΠΡ ἃΓ6 αϑϑὶσηθα ἴο {Π6 {{π|6 οἵ ΠΪ5 γεϑίεπος 

δ 5615 :---(α) τ[πΠ6 Οασαίγγ Οὔέήεσγὴ» “7αγιμαί, (2) ογι ΤΙογεδηια)ι- 

σἀζῴ, ἴθ ψῃΪοῃ Π6 ΞρθοΙΠγν ἱπουϊσαίθϑ {π6 ἀπ οὗ Κἰπάπεββ ἴο 

ΠοΥ565, (3) ογὲ ἐΓ1671427ι5, [ῃ 6 ψνουῖκ οὗ ἃ Κβϑὴ βρογίβιηδῃ δηά ἴοόνεῦ 

οἵ ἀοξρ5, ἰγβαίίηρ σμΘΗν οὐ μαγε- πυιητηρ, ὙΠα Πάτα, ἴῃ {πε αγε5 

οὗ Χεποόρμοη, 15 ἃ " σμδυμηϊηρ ογεδίασα ἴο Παηῖ.᾽ 

Ιῃ 371 Β.Ο. δἴζαεσ [Π6 Ὀδίι16 οὗ [νεποῖγα, ὈγῪ ψ ϊο ἢ {πΠῸ ροννοῦ οὗ 

ϑραγίβα νγὰ5 βΠ4]}}Υ Ὀγόκθη, [Π6 ΕἸεϊδηβ Ἔχρε!]εαὰ Χεμορμοι ἔἴγοτη 

5015. Ηδ ἴπβη 5εί164 δἱ (ογι πίῃ. ΒΕ ϑραγία θεοδτηα {πε 

Αγ οὗ Αἰ μδη5 ραϊηϑδί ΤΠΕΡ65, ἢ15 βεηΐθῃος οὗ Ὀδῃϊβῃτηθπέ νγὰ5 

τενοκεά οἡ [Π6 τηοίΐοη οὗ [Π6 βαῖὴβ Ἐπιθα]ι5 ννῆο Πα ργοροβεά 

1, ΧΕΟΠΟΡΠΟΙ ΒΒ ἴνο 50η5;--ἰπῃ8 Ζ2)2ο ε72 (οΥ ἀτεαὶ ΤΙ νη ΒγειἢΓῈ ἢ) 

ἃ5 ἴῃδυ ψεῦα σ41|166,-οννῆο Ππαα Ῥεεη εἀιοαίεα δἱ ϑρατγία ὑπ 6 

[Π6 ονεύβιρῃμί οὗ Αρεβιϊαιβ, ἰοσαρῃξς οἢ {π6Ὸ ϑρατγίδη 5ἰ46 ἀραϊηϑβί 

Ἐραδπμηδιποηδβ δἱ Μαπίϊπεϊα, 362 Β.ςσ. ΤῊδ εἰάδὺ βοῃ, συν 5, 

[6]1 πρσμεῖησ ἢ στοαΐ Ὀγάνουυ ἴῃ {πΠῈ σαν τυ εηραρσοιηδηΐ δ {πε 

ϑαῖεϑ 1ι5ὲ θεΐογε [Π6 σϑῆεγαὶ Ὀδίι]6 θεσαη. ΕἼΤΙ 5ΟΙΠ6 ραβϑαρεϑ 

ἴῃ {Πε6 Ἔϑϑᾶν ογ ἐψε αἰ ἐλογιζα)ι δου ε7εεό5 τ᾿ ἀρΡΡΘαΥ5 ργο ΔΑ ]6 {παῖ 

τονγαγάβ5 [Π6 επα οὗ ἢϊ5 1πἰ6 πε βρεηΐ βοπηα {πὸ δ Αἴπθηβ. Ηξς 

αἀἰεα δὲ (ογίηίῃ. ὍΤῃε ἀαδίε οἵ 15 ἀβδίῃ 15. ποῖ Κπονῃ ; δῖ 

ἴ σαμποΐῖ ἤᾶνε Ὀξθῆ δδυ]θγ ἴπδη 355 Β.6. 

1 7εὐῦ, . γέρε». ο΄ ὥγεεῖ Ζτέογα ξγέ, Ῥ. 113. 



ΧΧΙΥ ΤΥΤΑΚΟΡΟΘΤΤΟΝ. 

1. ΤῊΗΕ ΜΕΜΟΚΑΒΙΠΙΑ, 

(ΔΑ) ΤῈΘ Ρύ͵ΡΟΘΘ δῃᾶ ομδγζδοῦθσ οὗ ὕη6 ψΟΥΚ. 

ΧΕΠΟΡΠοη νᾶ5 {πε ἢγϑί ἴο ρῖνο ἴο (6 ννου]ά {ΠῸ βαγίπρϑ οἵ 

Θροοζαίδς ὑπάϑγ [Π6 {{π|6 οὐ 77εγιοῖγς (᾿Απομνημον εὐματα), Ὀαϑὶ Πρ 

Ηἶβ ΟΥΚ οἡ ποίθϑ οὗ ἢϊβ σοηνθυβαίοηβ. ΤῊΪΒ 15 {πε βἰαϊεπιεηΐ 

οἵ Πίορεηςβ 1 ογίϊι5, ἀπ [Π6ΓῈ 566 ΠῚ5 ΠῸ τδάβοῃ ἴο ἀοιυθί ἰἴ. 

[ ἰ5 4υϊῖα σεαβοηδῦϊα ἴο βιρροβα {πΠαὶ Χθποόορποη ψουἹὰ Πᾶνα 

τα Κθὴ ποίθϑ οὗ {Π6 σοῃνθυϑδίοηβ οὗ ῃἰβ θεϊονϑα πηαβίθυ, ποῖ ΟἹΪΥ 

οἵ ἴῃοβε αἱ ψῇῃὶοἢ ἢς ννὰβ Πἰπηβ6] ργοβθηΐῖ, θαϊ α]50 οὗ οἵπϑῦβ 

τερουίοα ἴο ᾿ἰπὶ ὈΚ ἔπεπάβ. ὙΠαβα ποίεβ μῃ6 ψουὰ Πᾶνα 
ΡΙΓδβεινοα {1 μῖβ ἢγδέ ὁρρογίαηϊ τυ ἔῸΓ Εἰ ΓοΥΑΤΎ νου δέζοσ {Π6 

ἀφθαίῃ οἵ ϑοογαῖεββ, '.6. ὑνῇθη μ6 μά βειεὰ ἄονῃ αἵ ἢϊ5 δ] τα] 

σουπίτυ Ποπλα δἱ 50.115 (566 Ρ. χχὶ). Ηδβ ψου]ᾶ πανε {τον ῃ 

Ηἶἷβ τηδίθυαἱβ, ααϊῖα Ῥτον β᾽ οηΑΥ αἱ ἢγϑί, ἰηῖο βουηβ δοσί οἵ 

ἸΠΓΘΥΑΥῪ ἔουτη (σομ ᾽ πΐηρ ὙΠ {πΠ6 σοηναίβαίίοηβ 5οπ]6 ὈΪο- 

ϑΥαρΡ μοὶ ἀεί 115), ἀμ πὸνν δηᾶ δραΐϊη 6 ψουἹὰ Πᾶνα ἴδκβη 

ἋΡ ἴΠ6 ννουῖς ἴο τοίου τ; Ὀὰΐϊ αν] ἀθηΠΠν 1 πονεῦ πηάογνεηΐ 

Δηγτμΐηρ κα ἃ ἔμπα] τενϊϑίοη. δε βπᾶά ἴῃ {ῃ6 27ε»ιογαδΊίϊα 
ΠΊΔΗΥ ἰηδίδησοϑ οὗ ὑπάτι6 τρί οη, ἈΟΥαρίηθββ, ἀπ αὶ ̓ ΠΙΘΥΪΟΥ 

ΠΠΓΘΥΑΓΥ νους ΠΠΔΏΒΗΪΡ ἴῃ {Π6 ἀονεδίδι!!ηρ τοροί ΠΥ οὗ [Π6 νδγίοιιβ 

σοηνοϑαίίοηβ. ϑ0η16 οὗ ἴΠ6 δἱἹεσθα ἔδυ] οὗ [Π6 ὈΟΘΟΚ πῆδῪ 

ἀουθι]655 6 ἄϊε ἴο 115 νον θαϊν ᾿ηῇουπηαὶ] σμαγδοίευ ; θὰΐϊ [15 

1} ποῖ δχρίαΐη Ἔνουυ τ ῃίηρ. 1Γ να ἅτ6 ρι ραγαα ἴο Ὀε]ϊονα {παῖ 
[Π6 ΜΟΥ ννὰθ ΠΘνΟΥ ΠΑ} τανε ὈΥ 5 δαςπου, {ΠῈγΘ 15. ΠῸ 

πΕΘα το τοβϑοτί ἴο της ἀγαβίϊς πηείῃοαβ οἵ ἴῃς ΗἸΡΠΟΥ ΟΥ̓ Ι οἱ 51, 

ννὨΪοἢ “ἢα5 Ἰαϊά τῆς πηΠΑρΡΥῪ 2 7ε»ιογαδίϊία οὐ ἴπῈ τογίατα θεά 

οἵ Ῥτοοχγιβίθϑ, πηι], [σου ρ ἢ {Π6 Το ΠΥ πηθίοὶθβ οἵ Κύοῆπ δηά 

Τίποκο, ἃ θᾶγα ἴοτϑο οὗ βθνθῇ οὐ δνϑὴ ἔδννει. σμαρίθιβ μὰ5 θ6θὴ 
Ιε ἂ5 τεργθϑθηίηρ [Π15 ραυίου]αῦ ογζργιαί δομγε ἴοΥ ϑοογαῖθϑ ." 

Α βυρροβοάᾶ ροβίμυπηοιβ βαϊτου--- ΧΘΠΟΡΠΟΙ 5 “βταηάβοῃ δχεοιΐου᾽ 

---Ἰοοπὴ5 νεῖν ἰαῦσο ἴῃ [Π6 τϑοθηΐ οὐϊτἰοϊδπὶ οὗ ἴῃ “2 7εγιογαῤἼία. 

1, 6. Ἰθακγηβ οἱ τἰὰ δοογαΐες 97) Χιεριοῤάον ἴῃ τὰς Οἰασείςαὶ Ν ευΐεευ, νοὶ. νἱὶ,, 
Ρ. 250. 



ΧΦ ΖΊΚΟΦΟΟΤΖΤΟΝ. ΧΧΥ 

ΟΥ τὲ νιιζηδβϑϑεβ οἵ ϑοοζαδίὶς ἰαὶκ “6 θεβδὶ Κπονῃ ἴο ιτι5, 

ϑᾶγβ5 ατοίε, “ᾶῇεὲ Χεῆοόρθοη ἀπα ΡΪδίο, ἱμουρὴ ἰμδγα εχιβίβα ἰὴ 

ΔηΓΙαιΥ νᾶτῖοιβ ἀἰαϊοσιιαθ. σοιηροβαα, δηα πηδιηοζαπάδ ρΡαΐ 

ἰορϑίμεσ, ΌΥ οἴμευ μεάγεῖβ οἵ ϑοοΐαΐββ, γεβρεοίϊην 15 σοηνϑυ- 

ϑδίιοηβ ἀπά (εδοῃϊηρ, ὙΠ Οἢ ΔΥ6 811] ποὺ Ἰοϑβί ; 6.5. ϑίτηοη {Π6 

Ιεαι μευ - ουζίει ἴοοῸΚ τη πηοσδηάδ οἵ σοηνύϑδίοῃϑ με] ἃ Ὀγ ϑοογαΐαθβ 

ἴῃ ἰδ 580Ρ, δπα ρι]5ηςεα βενεῦαὶ ἀϊδίοσιιεβ ρυσρογίίηρ ἴο 6 

50 ἢ} ΧαΠοΟρΡρΠΟΩ ΠΊΔΥ σογίδ! ]ν Ὀ6 ταραγαάθα 85 οὐγσ}ό Ὀαβί 

ΜΠ] Π655 (ΟΥ̓ ἴΠ6 ομαύβοίευ δηᾶ ἰεδοῃϊηρ οὐ ϑοοιαίββ Ρἰδῖο, 

Θϑϑθῃία}ν ἃ ροεῖ,---ἃα ογθαΐου, ἰοῦ Π65 [Π6 Ρευβοπδ νυ οὐ {με 

Μαβίεθγ ννΊ ἢ ἃ Τ]ΔΡΊΟΙΔ ἢ 5 8 Π6 ΔΠ4 ΘΙΊΡΙΟΥ5 ΠΙΠη 85 ἃ ΞΒΡΟΚΕἝ5ΠΊΔΗ 

(οσῦ δὶβ οὐνῆ ΒΙσὨ]γ- ἀδνείορεα ΡΒ] οσορηγ3. “ον (Π15 γοιπηρ 

τηδῃ 110615 της "᾿ ϑοογδίεβ 15 βαιἃ ἴο ἢᾶνε βχοϊδι μηδ οὴ Πβδυηρ 

ΡΙαίο τεδα οπμδ οἵ μϊ5 ἀϊαίοσιιεβι ΧαΠΌΡΠοΟη, οα {πε6 οἴΠευ Παηά, 

ΘΙΏΪΏΘΠΕΙΥ 5|Π1Ρ16- πη πε α δηα τππὶτηδριπαῖϊνα, ΔΠ 4 ΤΠΟΥΘΟν ΕΓ 

Βαιηρεσγεα ὈΥ͂ 0 Ρῃ]]οϑορῆϊὶς ϑυϑίεπι οὗ μΪ5 ον, τηᾶὺ Μ6}] ΡῈ 

ΒΙΡΡΟΞΕΑ ἴο σίνε 15 σΈΠΌΪΠΕ ἘΧΘΙΊΡΙ65 οὗ ϑοογδίς [41|Κ. [{ Πδ5 

Ῥεεπ {μουρῃέ ὈΥ βοπῖα {παΐ {π6 9776»ιογωόζέξα 15 ἃ σοἸ]]οοίίοη οὗ 

ἤρηαρήηα7γ Οὐογθ7δαΐζο7ι5, σ ΘΠ ΘΥΑ 1564 ἔγοτ τῆδ ΠΥ τ6 8] ἀἸβοοιγβα5 

αἴ ψΏΙΓ Χαπορμοη δα Ὀδθ ργεβδεηῖ. Βαΐ ἴξ τῆδὺ ννῈ}}] θὲ 
αιαεβιιοηδα ννμεῖμευ ΧΕΠΟΡΠΟΙ ΡοΒβϑεβϑεα [Π15 Ρδγσι]δγ ΓΈ Υασν 

σιπς, [Ιη τῃςῈ ἡ7εριογαῤἼία ἨὯδ ψψουἹα ἈΡΡΕΔΥ ἴο ΡῈ ἃ Βοϑνψεὶ]} 

γαῖμα ἴδῃ ἃ [Δ Π6ΟΥ. 

Οτ ἃποίμεῦ 5146 1 μα5 θεθὴ πὐρεα {ῃδΐ την βϑανίηρσϑδ ΠΕΙῸ 

τεοογάθδα δῖε ἴοο παῖνε δῃᾶ σοΠΠΠΠΟΠΡΙΔΟΘ, δηα δἰτορσείμευ 

πηνγοσίην οὗ {Π6 σεηῖϊιβ οἵ ϑοοζαίθθ. ΤῸ {15 ψὙῈ ΠΊΔΥ ΔΉΒΨΕΥ 

τῃδΐ νναὲ ἢπα 51: ΠΊ1|8Γ {ΠἸν1Α} 1165 ἀϑοσιθαα ἴο ϑοοζαίθβ Ἔνεῃ ἴῃ {πε 

ἀϊαϊοσιιεβ ἴο Ρ]αίΐο. Α5 Ῥγοίεββϑοσ. ϑιάρνιοκ Πα5 ροϊηϊεά οαυΐ, 

ἐἸη [Π6 εγεβ οὗ ϑοοίαίεβ. ΔὩΥ τί οῃδὶ δηα π5εΐα] Πυτηδη Δ ΟΌΓ 

ΒΔ δῃ ἰπίεγεδὲ δηα νδ]ιε τ ΠΙΠΟἢ σοηίγαϑίβ 5ιΓ ΚΙΠΟῚΥ ἢ {Πα 

ςοπίεπηρέ σΟΤΙΏΙΊΟΩΪΥ [εἰς ὈΥ οὐ] ἰναίεα τες ἔοσ θᾶ5ε τπεοῃδηϊς 

[01]. Χεποόορῆοη δδ5 τεοοάβα δ ἰδεηρίῃ ἃ αἀϊδίοσιια νι ἃ 

ΠΟΥΒΙΕ -τ Κα, ἴῃ ΠΟ. ϑοοζαίθθ στδάθα!ν ἄγαν οὐδ {Π6 

1 σδαρίεσ ᾿ἰχνῖ. 
3. 1 ψγουϊά ββεῖὰ ἴπαὶ Ρ]αῖο ἴῃ 5 [ἀθβδ! σε ρογίγαϊϊ σῖνεϑ μὶβ πεσὸ ογεάϊε ποῖ οπἱν 

ογ ἃ ἄξερεγ ρῃ!Ποςορῃϊοαὶ ἱπϑῖσης, ας αἰϑο ἔοσ ἃ στεδίεγ υγθαπὶν ἴΠπδη ἔδοῖϑ νγναγγαηϊ᾽ ---- 
Η. 1Δοκϑον, δυεγαΐζές, ἴῃ Εγιεγείοῤαεάία βγξαγιγέσα, νο]. χχιὶ., Ρ. 233. 



ΧΧΥΪ Δ ΔΛ ΤΑΚῸΟΡ ΘΤΊΟΝ. 

γαϊίογιαίε οἵ σοΥϑὶοί- πηα κίηρ ; δῃηὰ ννεὲ βηά ουἮξ {Παὶ Ηἰ5. ἴα 1κ ννὰ5 
τιάἀϊου]οα ἴον 15. σοπίϊηθαὶ τϑίθγθησα ἴο ἴῃ6 δπαϊορίθϑ οἵ νυϊρσαῦ 

{τα ἀ65,---ίου Π5 Ρεγρείααὶ ΠαυρΙ ἢ ΟἹ 5Βῃοθ μα Κεῖβ ἀπ σαυρθηΐθυβ 

Πα ὈΓΑΖΙΕΙ5. δηα Ὠογάβπηθη. ὍΤΠηῈ {τὰ} νναὰ5 {μπαῖ--β Ρ]αΐο 
τηα 65. Ηἰπὶ 5Υ ἴῃ Πὶβ ἀδίεπος Ὀδίογε ἢΪ5 ἡπᾶροβ-- -ἰῃ6 σοΠηΠΊοη 

ΑΥ σα 5. αἰ γα ἔγοπλ Ργοξοβϑίοηδὶ ΡΟ] Ἰοΐα ἢ 5 δηὰ ῥγοίβϑβουϑ ἴῃ 

Κηονηρ {ΠΕ ΙΓ βίη θ55. [Ι͂ἢ ἴΠ6 στεαΐ ψνοσκ οὐ ἱγαηβέοσιηϊ 

Βαπηδη [8 Ἰηἴο ἃ σοιηρ] βίον γεαϑοηθα δαἀδρίαϊοη οὗ τηθδη5 ἴο 

ἀοἤη ον ποινὴ δηά5, [Π6 νυ ]ραγ αὐίϑ Ππαὰ Ἰδὰ [ῃ6 γᾶν δηὰ γγεῦε 

ἴαγ ἴῃ δάνδποα; {Ποὺ Πδά Ἰβϑαγηΐ ἃ σγϑαΐ ραγί οὗ {Πεὶ. [6 550ῃ, 

γν ἢ} (ἢ γογαΐ αγί οἵ 116 ἀπ σονοιηπιθηΐ νγὰ5. 51}}} βίσυ σ ρ ες 

ἢ τῃ6 τυαϊπηθηι51. ΙΓ {Πῖ5 ἰ5 σταβρθά Ὀγ τοαΐθῖβ οἵ τῃθ 
ἡ7]ωρμογαῤίία, ἴῃ6 Ργύββϑεῆοβ οἵ τῇδ ϑϑοηηϊηρ {γἰν]α! 165--- 

ΘΒΡΘΟΙΔΙΠΥ 1 {Π6 Ἰαΐου σμαρίεγβ οἵ ἴμ6 ϑεοοπα Βοοῖ---ν}} θα 
δἀδαϊπαίθὶν οχρ]αϊηθά. 

Τῆς “7εγπογαῤΊἼίία Ὀδρὶηθ5. 8ἃ5 80 ΔρΡΟΪοΟρΎ, Ὀιιΐζ. Βοοῆ. ρᾷβ5585 

᾿Π5ΘΉ510}]Υ ἰηΐο ραπαργγίο. 7), λασε ογέεγε »ιαγυεα, ΧΘΛΟΡΠΟη 

βᾶγϑ αἵ (6 οιἴδεϊ, ὀγ-τυλαΐ αγριηγεογς ἐλε ἀξειεδεγς 97 ϑοογαΐζες 
εοιεέα λανς ῥεγομαάεα ἐλε ΑἹ ἐλιόγιέαγς ἐλαΐ ἠδ εὐας ἐδδεγυΐηρ οὗ 

εἰεαΐλ αὐ ἐλε λαργας οΥ ἐλδ σέαίθ. ὝἼΠ6 δοσιιβεῦβ (οἱ γραψάμενοι) 

δῖα πηθηςτοηθα ἀγα ον] θην [6 γος οἴποϊαὶ δοσυβεῖβ αἱ {πε 

{141 3, Τιαΐεγ οἡ ἴῃ {Π6 ῬΟΟΙς ΧΕΠΟΡΠΟη 5θνοῖδὶ {ἰπ|65 πη θη Ο ἢ 5 

ὁ κατήγορος, νν Ὠ]Οἢ, κννῈ 5Βῃοι ἃ ἢᾶνα σιρροβϑά, νου] ἀδποίθ ομα 

οὗ 16 ργοβθοιζοῦβ (ΡΥ σα πη Ὀ]ν Αηγίι5, πη6 πτοϑδὲ ρουνεσία! οἵ {Π6 

{{10) ΟΥ̓ ΡΕΥμαρ5 “ἴΠ6 ρτοβθοιτοη᾽ σΘηθΥαγ, (Οοδεῖ, ποννανθυ, 

Π5 Ρυϊ ἐογνναγὰ ἃ {ΠΘοΥγ ὅ, νν 0 Πὰ5 τηθὶ υν ἢ ϑν6 ἀσοαρίδησε, 

ι  ἔείονν 97 Εἰλίες, Ρ. 30. 

Ἅ Ὑ]ῃ 300 Β.6, διιἀάεηϊν, ἀπά 85 ἰδ σγου]Ἱα σθαι ποι ΔΠΥ Ῥγανίουβ ϑγασηίηρδ, 

ϑοογαῖοϑ νγὰ5. ρυϊ οἡ {τ|84] ἴου Πὶβ 6. Ηἰβ5 δοοιιβευ ννα5 Μεϊδίαβ, ἢ ᾿ποϊ σηϊῆοαπς 
γουπρ ΤΆ, ὙὙὴ0 566 πὶ5 ἴο βᾶνε Ὀεεὴ ἱποθηβεὰ ἀραϊηδὲ ϑοοίαῖοβ Ὀν δ αἰΐδοκβ ἀροὰ 
τῆς Ρροεῖβ. ὙΠ Ηΐπὶ νογα ἀδβοοιαϊεα ἃ5 συνήγοροι Αηγτι5 ἀπὰ γοοη. ΟΥ̓́ εἶνε ἰαϑὲ 
να Κποὺν ποιπηρ Ἔχοερὲ ἴπας ἢς ννὰ5 ἴῃς πιοιτῃρίεος οὗ {πε ῥτγοίεβϑίομαὶ τῃετογίοἴαηβ, 

Αηγτὰβ οὐ τῆς οἴπον μαπὰ νγαβ οὴς οἵ ἴἴνε πιοϑῖ ροννοσίαὶ απ ρορυΐαν Αἰπεηίδηῃς οὗ τῃς 
ἄν. ΒΥ Ρῥτγοξζοββίοῃ ἃ ἴδῃπου, Β6 νγνὰ5 ἃ βίσοῃρ βιρροτγίεῦ οἵ {πὸ Αἰδμβεπίδη ἀςπιοογαογ. 

ὙΒουρ ἢ ποπιϊῃα!ν ΟὨἱγ συνήγορος, ἢ νγὰ5 ἴῃ γεα] ν ἴῃς πιοβὲ ἀδηρογοιιβ οἵ ϑοογαῖοβ᾽ 

ἈΘΟΘΌΒΕΓΒ; ἴδ νγᾶ5. πιαΐηὶν ας τὸ πἰὶβ ἱπῆἤμεπος πὰ ἀχεγιίουβ ἴπατ ϑοογαῖςβ νγῶβ 

οοπάεπιηεα ᾿--Ἰ, ΑΑΜ, Ιπιχοάποιΐοι τὸ ἡ δοέον», Ρ. χχνὶ. 
ὃ Νουας δεοίϊογιές, Ρ. 622 5644. 



]ΜΙΤΚΟΡΟΟΝΤΊΤΟΝ, ΧΧΥΙΪ 

νἱΖ. ἱπαὶ ὁ κατήγορος 15 ἴΠ6 5ορῃΐϊδι! Ροϊγοτγαίεβ, ψῆο ντοίε ἃ 
Κατηγορία Σωκράτους, ἃ Ποιἴοιι5 Παγαηρια ραΐ ἰπΐο [Π6 τπουΐῃ 
οὗ Αηγίυ5. ΤῊϊ5 ΡῬγοάιιοίίοη, ΨΏΪΟΗ ἰ5 ΠῸ ἸοπροΥ δχίδηϊ, 15 
τηθη ]οηεα Ὀγ Οὐ]. Π]Δῃ 85 1 1 γαγα ἴΠ6 δοΐια] Ξρεθ ἢ ἀεἸϊνεγεά 
ἴῃ σουγί. Βαΐ ᾿ϑοογαίεϑ 2 πα Καβ 1 οἰθασ {παὶ ἴξ νγὰ5. ΟἿἱΪν ἃ 
5Πονν βομο δίς ΠΑΓΔΗΡΊΙΘ ; ΤΠΔΠΥ ΘΟ ΕΓ σοΙηροβαα ὈΥ {Πα 
τῃδίοσι οἴδηβ οὗ {πὶ ἄδγ. [ηΐϑγηδ] δνϊάθεποβ ρύοναβ {πδΐ ἴδ ννὰβ 

νυ τ6η ποῖ δύ] ὺ (μη 392 Β.6.») 1.6. ΒΕανε ἢ γεϑαῖβ δίζε [Πε {{|4] 

οἵ ϑοογαΐῖεβ. (δῖ Ἀύβιιθϑ ΙΓ πλσἢ Ρ] Δ 51 1ΠΠ1ν της ΧΟ ΠΟΡΠΟη 

νοΐ 1ῃ6 “7εμιογαῤίἑίίᾳ ἃ5 ἃ αἴγεοὶ τΈΡΙῪ ἴο ἴῃς Κατηγορία οἵ 
Ροϊγοζαίβϑβ. 

Ηδγίμηδῃ Πα5 τηδάς ἴῃ ἢϊ5 “παϊοσία ΧογοῤΠογιέσα (Ρ. τος 544.) 

ναὶ ΘΕῈ Π15 ἃ σΟΠΝΙΠΟΙΠΡ ΔΏΒΜΕΙ ἰο Ο(ορεῖβ σοπῃίεηίίοη. Απ 

1 Ἐεδάετς οὗ τῆς ερκογαδείζα ταυβὶ ποῖ τεσαγὰ δοῤλξεξ ἃ5 ἃ πεοθββαυη!ν ἱπνϊἀϊοιι5 
ἴεστα. ὙΠε {Ο]οννῖηρ Ραϑϑαρα ἔτοτη Ῥσοῦ. 51: ρυνοκ᾿5 ἐἤζεέονν οΓ Εέλέος (ΡΡ. 21, 22) 

ΒΌΡΡΙε5 βοπιε νδί π8 0 ]6 ἱπίογιπδτοη οα [Π 6 ϑορἢϊβεῖς τπονεπηεπῖ : “ΤῊΪ5 εἰπεύρεποα οἵ 
πὶ γέ οὗ [πὸ ἸΠ Ργοξεβϑίοπαὶ ἔεδομεῦβ σαπποῖ ΠΟγΟ ΚΡ ἬΪΥ θῈ ὑπάεγϑιοοα, τιη1655 ἴξ ἰ5 
νἱεννεά δ5 ἃ οσουγῃὶπρ τεσ] οὗ ἃ βἜΈπεσζαὶ ἰεπάεπου αδἵ 1Ἐϊ15 βίασε οὔ τες οἷν}! ]ϑαϊίοι 

το Ξαιδβείσαξζε ἰεσ μος 4] 5Κ11] ἕο ἐγαάϊτοπαὶ ργοσεάμπγε ἀπά ἐπιρ᾽ τί δ! ν ἀθνεϊορεά ἔδουϊεν. 
Ιπ ἴῃς ἂρε οἵ {πε ϑορβιϑδίβ νγεὲ ἢπά, Πεγενεῦ νγὰ ἔπγη, [Π6 βϑτὴθ αροὺ Ῥυγϑιῖξ οὗ 
Κπονίεάρσε δηὰ {πε βᾶπὶε εαρεὺ εἴοτε ἴο ΔΡΡΙΥῪ ἴΐ αἴτεον ἴο ργαδςίῖςα.... ΤῊς τί οἵ 

ταπϑὶς (μουσική) Παὰ τεσοπεν τερεϊνεαά ἃ στεαὶΐ ἐεομηΐοαὶ ἀθνεϊορπιεπέ; ἀπά 8 5{1}]} 
Βτεαίεσ σβαηρε μαὰ δε εἤξεοιςεά ἴπ {παΐ ἐγαϊπίηρ οἵ {πε θοάν (γυμναστική) ν»»Ὠϊςἢ,, 

ΔΙοπρ ΨΠΠ πιιβὶς, σοηϑβεϊζιξεαά οτάϊπαγν Οτσεεῖκ εἀμποαίίοπ, [Ὁ ΒΟάΠν νίσοιτ νναὰθ πὸ 
Ἰοηρεῦ ἴο θε [εἴς ἴο παίιισε ἀπά βροπίβδπεοιιβ Ἔχεγοῖβε, θὰ νγὰβ ἴο θῈ οδιδίπεά Ὀγ δε 

βυϑίειηδίϊς οὔβεγναπος οὗ τυΐεβ ἰαϊά ἄοννῃ ΡΥ ῥγοξεβϑίοπαδὶ ἱγαίπευβ, ᾿ἴ νγαϑ παίιγαὶ ἴο 

{ΠπΚ {παὶ {πῈ βαπὶα τηῖρῆς θὲ {πε σαβθα ἢ ἐχοθ]]εησαβ οὗ {με βου]. Τῆε δχὶ οἵ 

ἘΠείοτῖς αραὶπ 15 ἃ Ξρεοῖδ!ν Κι Κίπσ Ἐχαπιρὶς οὗ 1ΠῸ βεπεσαὶ ἕεπάεπου ; απὰ ᾿ξ ἰ5 

ἱπηροσίδπε ἴο οὔξεγνε παὶ {πε ργοίεβξβίοῃ οἵ Ἐ Ββεϊογίοἴδῃ νγὰϑ σοπηπιοην Ὀ]επάεά ν᾿ 
τῃαῖ οὗ ϑορῃίσε. [πάεεά ἐβτοιρμους {πε ἀρε οὗ ϑοογαῖεβ ϑορῇῃϊβίβ δπα ῬῃΠΟσορμεῖς 

ὙγΕΓΘ. ΟΟΠΙΠΊΟΙΙΪΥ τερατάςεά, Ὀγ ἴΠοϑε ἡ ῈΟ τεδιβεά ἴο σεσορσηῖβα μεῖγ ΒΙσμεσ οἱδίπις, δ5 

τεδοβίηρ δῃ αγΖ 97 τυογας. Τὶ 15 εᾶϑὺ ἴο 5ε6 μον {Πΐ5 σάπια ἀρουζ; ψῃεη τ1ῃπ ἀεππαπά 
ἴου δπ ἃζΐ οὗ σοπάιιοξ τηδάς 1561 [ε]ε, ἴδ ννγὰβ παίαγαὶ ἐμδὲ πε ἘΠειοσγοίδηϑ, 9ΚΙ δα 5 

τπον ψεσα ἴπ Βαπα!ηρ [με δοσερίεα ποιΐοπβ δπα ρυίποῖρὶθβ οὗ ργαςεῖσς, 5βοι]ὰ οοπια 
ογνναγά ἴο ἔυγηῖσῃ {πε Ξιρρὶν. ΝΟΥ ἰ5 ἴπεῖα ΔΠΥ σδᾶβοπ ἴοὺσ στερασαϊηρσ ἵμεπὶ 85 
ΘΟΠΒοΙοι5 σΠδυϊδίδης ἔῸσ 5ο ἀοίηρ, ἅν πιοτε ἔπαη {πε ῥγοξεβϑίοπαὶ 7οιγη8}158 οὗ ὁὰγ 
οὐ ἄδν, γΠοβε ροβίτἴοη 65 ἃ ροϊ εἶσαὶ Ἰηϑίγιοιου οὗ τπδηκΚὶ πα ἰ5 σοπιμιοπὶν εαγπεά ὈῪ ἃ 
Κπδοκ οὗ τεδάν υυυιείησ τδῖμεῦ ἴμδη ὈΚ ΔπῪ βρεοῖδὶ ἀδθρίῃ οὗ ροϊ τς α] νυϊβάοπι. Α5 
ῬΙαῖοβ Ῥγοίδρογαβ Ξβαυϑ8, ἴπε ϑορῃϊβίβ ἴῃ ργοίεϑϑίηρ ἴο [εϑοῦ νἱγίαε ομΪν οἰαἰπιεά ἴο ἀο 

βοιπανβαΐῖ Ὀεϊίεγ {πδῃ οὐπεῖβ νμδὲ 411 πιεπ ἀγα σοπτϊπιιΆ}}Ὑ ἀοΐπρ; πα ϑἰτα τὶν να 
ΠΠΔΥ 540 παῖ, Πεη ἔτεα Ὀγ {πε του οῃβίοπε οὗ ϑοογαῖθϑ, [Πδ Ὺ οηἱν ἐχῃϊιτεὰ βομενῃδῖ 

ΤΊΠΟΤΕ σΟΠΘΡΙΟΟμ5Ιν μαμὰ Οἰμεῖβ ἴῃς ἀςεβοϊεποῖεθ νυ μῖοῃ της σγεαὶ αιαϑείοπογ ἰοαηὰ 
ἐνεγνννμετσγα. 

2 δ πμεῖγές, 4. 



ΧΧΥΤΙ ΤΥΖΤΑΚΟΡ ΟΟΊΤΤΖΟΝ. 

ΟΠ 6 ΉΕν ργαςίῖσδὶ τηδὴ Πκ Χαπόρῆοη ψου]ά, Π6 ΠΟ] 45, ἢθαυτ]ν 

ἀδϑρίϑε 1ῃ6 ὑπγθαὶ δηᾶ {ὰ{Π6 ἀφοϊαπηδίίοηβ οἵ ἃ ϑβοθοϊαϑβίϊα 
τῇποιουοἴαη. Μουθονοῖ, {Π6 ἱπίουμιδὶ, σοοά-παΐυγαα, πὰ [{{6- Κα 

ΟΒαγαοίου οὗ ἴῃ6 “7εηιογαῤΊἧἠέα ταὶ! ταῖε5 ἀσαϊηϑὲ (οθειβ βιρρο- 

βἰτοη ; δὴ αγιϊβοῖϊαὶ δηα βοϊθητ σα! !ν αὐταησεα παζαηρσας ψουἹὰ 

ηδίυγα!]ν ριόνοκα ἃ σο]οϊπάθυ οἵ ἴΠ6 βατὴθ σμαγδαοΐῖοσ, Αρδίῃ, 

ΟἿΪΥ ἃ Ροτίίοῃ οἵ Χεπορῃοη 5 νου σου] ΡοσϑΊΙν θα Ἰοοϊκβα 

ἸΡΟῚ 85 Δἢ ΔῆϑΟΥ ἴο ἴΠ6 {Π6515 οἵ Ῥοϊνογαΐθβ [Πδΐ ϑοογαῖθβ νγὰϑ 

Ἰαβν σοπἀριηηδά; απα Ἡδγίπηδη ροϊπίβ οὐ Πα αἰπγοβί ἴΠ6 νῃο]ς 

οἵ τῆς Εουγ ΒΟΟΚ δηα ᾿πηροτγίδηϊ ραγίβ οἵ {ΠῸ6 βαυ]εῦ ΒΟοΙτ5 ἀο 

ποῖ ἴῃ ἴῃς ἰδαβϑί Ῥθαῦ οἡ {Πϊ15 5 7] 6οῖ,. ΕἾΠΑ Π6 σΟΠ]65 ἴο ἃ ΝΘΙΥ͂ 

ΠΟΙ ΠΟ Ή-56η56 σοηο]βίοη :---(1) [μαὲ ΧΕ ΟΡ ΠΟ 5 ΡΥ ΠΠΑΥΎῪ ΟὈ]εοΐ 

ννᾶ5 ἴο πΠαπὰ οἡ [ἰβ5 πιαϑίθυ᾽ 5 ΠΊΕ ΠΊΟΥΥ ἴο ροβίεσιυ, (11) παῖ, θεὶπσ 

ἃ Ῥταοίῖοαὶ τηδη, ἢ βεϊβοίθα ἔου γεοογά σεν [Πο056 σοπνευβαί! 5 

ΜΙ ἢ ἰδυρῆς ργαοίϊοαὶ νἱτίαθ, ποῖ δἰτοσθίῃου πδρ]θοίηρ σοοά 
ΘΧΔΙΏΡΙ65 οὗ ϑοογαΐθϑ᾽ ἀἰδϊθοῖῖο ππεῖῃοα, (111) ἐπ αὶ ἴῃ σα ἢ ἃ νους 

Π6 σουἹὰ ποῖ δἱϊορείμπεσ ἀϊδγεραγα [ῃ6 ορροῃεξηΐίβ οὗ ϑοοζαΐβϑβ, 
ΜΉ ΘΙΠΟΥ [ΠΘΥ ΕΘ ΠΙ5 ΔΘ 56 5 [ἢ 300 Β.Ο. ΟΥ̓́ΟΥΠΕΥΙ οΥἸτῖσ5, ΒΟ ἢ 

ἃ5 Ροϊγοταΐῖββ, ψῇοβε Κατηγορία νγὰ5 ΟΝ ἴῃ ἴΠ6 Πδηαβ οὗ [Π6 

Ῥυθ]]ο. 
ΧΕΠοΡρΒοη βίαιος (ῃ6 ἱπαϊοίπηχθηΐ ἀραϊηδί ϑοοζαΐθϑ ἂἃ5. ἴοὶ- 

Ἰοννϑ :---ἀδικεῖ Σωκράτης οὗς μὲν ἡ πόλις νομίζει θεοὺς οὐ νομίζων, 

ἕτερα δὲ καινὰ δαιμόνια εἰσφέρων - ἀδικεῖ δὲ καὶ τοὺς νέους διαφθείρων, 

,δοσγαΐες ἐς αὶ τυγογισ- 067 (1) 271: γιοΐ ὀείζευζη ἐγ ἐπε σοαῖς 

γεσορηιίδοαῖ ὧν {λὲ οἰαΐε, αγιαἱ 1711) οαἸεοζγιρ᾽ γιδτν οἰζυ τ) ίζες 9 ἀϊ 

οτυϑι.,, αἴδο (2) γι σογγιῤέίξηιρ, ἐΐε γοιέγ" (1. 1. 1). ΧΕΠΟΡΒΟη μὰ 5 

πὸ αἰηου!ν ἴῃ το υζιηρ ἴῃς βγϑὲ σοιηΐ οὗ {Π15 ᾿παϊοιπηθπηΐ ; 1ἰ 

γνα5 ἴῃ ίαοϊ Ὀαβεα οὴ ἃ πιδοοποθρίίοη, ϑοοζαῖΐῖθα ἰϑϑα ἴο 58 ν 

τὸ δαιμόνιον ἑαυτῷ σημαίνειν, ὅλ ἰζυγιο ἐλέγιρ' σύνες η16 ἃ σέργ; 

απα Πα νου σοηῃϑίδητν γθοοιη Πα ἢ5 αϑϑοοίαίαϑ ἴο ἄο {Π]15 
ΟΥ̓ΪΟ τεΐγαϊη ἤτομὰ ἀοίηρ {παὶ οἡ {Π6 δι ποῦν οἵ 115. νυ η55. 

ι Τῆς δαιμόνιον σημεῖον οἵ ϑοοτγαῖε5 ἰ5 ἀϊξοικεοοὰ δἱ ἰδσηστη Ὁν τ ]Δοκβοπ ἴῃ ἐμ ς 
γομγπαὶ οΥ ῬΑλϊέοίορν, νοὶ]. ν., ΡΡ. 232-247. Ης βυτπηπηδγῖβαβ ἢἷ5 οὐνη σοποϊβίοπ 
τὨ 05 :-ἰ Μὺκ τπδοσν ἰ5 τῆςη, ἴῃ Ὀτίοῖ, 45 Γο]]ονν5 : ϑοογαῖθϑ γὰ5 ϑυι δ] εοῖ τὸ ΒΑ] οἰπαῖῖοπ8 
οὗ τὴς βεηβε οἵ πεαγίηρ, νυν ῃϊοῖ, 50. ἔαγ ἔγοπι ἱπυρ᾽ γίηρ ἀπ ἀθεγγαιϊίοι οὗ ἢϊ5 γεαϑοηὶηρ 
ζασυϊεῖος, ἡνετς τῆς πιοιπθηΐατν ἐχργεβϑίοης οἱ ἴῃς σϑϑαϊ5 οὗ ταρὶ αὶ ἀεἸθεγαϊίοπ, πὰ 
ἀετίνεα ἀπ ἐχιγαοσγαϊπατν ναϊὰς ἔγοια ἴῃς ἀσουγδοΥ πα ἀο] ἰσαοΥ οἵὗἉ μ5 δἰ Ἀγ οαἰεἱναιςὰ 

ἴδοῖ᾿ (Ρ. 247). 



ΦΜΤΑΚΟΡΟΟΘΊΤΤΟΝ. ΧΧΙΧ 

Ι: να Ὧ0 πιοῦα δὴ ἱππονδίίοῃ μὴ {πΠ6 ατί οὗ αἰϊνὶ παίϊοῃ 

(ἡ μαντική). Τα “ αἰνὶπα 5:5π᾿ νγὰ5 ἰῇ 20 56η88 ἃ “ηδνν αἰνιηϊ γ᾽; 
1 ψγὰ5 5 ΡΙῪ ἃ ἀοὐ-ρίνεη ταναϊδίίοη. ΕΠ ΠΘΥ, ΠΟ Ομ6 Ἔνεῖ δδνν 

Θοογαίεβ Ὧο δηυτῃὶηρ ἹΠΡΙΟΙ5. ΟΥ ᾿τγενοσεηΐ, [πουσῃ ἢς ᾿ἰνεὰ 

ἜΝΕΥ ἴῃ ἴΠ6 ρα]. εγθ6. Οἱ 1ῃ8 σοῃίγαυυ, 50 {]}] οἵ τανθύθησθ 

ψγὰ5 6, {πΠαΐ ἴδ Ἔνβῆ βϑομονεα 8}}] βΒρβουϊδί!οῃβ 845 ἴο ἴῃ6 παίυγε 

οὗ [π6 {}πἴνεῖϑθ. ΗἰΠ6 τε]ϊρίοιιβ σμαγδαοίεσ νγὰβ [σι ΠῈΥ τηδηϊίοδίεα 

ἴῃ Πἰβ5 ορεάϊεηςε ἴο {Π6 οὐδο]8 δ Π)6]ρ}ϊ, ἢΪ5 ργδυβὺϑ δη ἃ βδουῆςεϑβ, 

Δα Ὠϊ5 ἥτγπι Ὀα] 16. ἴῃ αἰνὶης8 ΟΥ̓ ΙΒΟΙ ΠΟ 6. 

Τῇδ βεοοπᾶ οοιηί---ἴῃα τΈα]}}ῈῪν σύανα οἰθπηεπηῖ ἴῃ {πΠ6 ᾿παϊοι- 

τηρηΐ---ννὰ5 Βιρροτίθα ὈΥ ἔοι ἀἰϊδίϊηοὶ 4|16Ρ ΔΙ] 5 :--- 

(() ὙΤμαῖ ϑοοΐαίεϑ ᾿ποϊίε ἃ 15 αϑϑοοϊαίεβ ἴο ἀδβρίῖβε {πε 

Ἔϑίδ 56 ᾿πϑιϊτατ]οη5. οὐ Αἰ ἤθη5, ραγϊου]αυ]ν αἰθοίίοη ὈΥ Ιοΐ. 
Το [Πϊ5 σβαγῦσε Χεποόρθοη τερ] 165 παῖ, ποι Θοογαΐθβ Γπουρ 

1 μῖ5 ἀπίγ ἴο οττἰοῖδε βοπῖθ Αἰπμοπίδη ᾿ηβε [το 5, ἢ 6 ννὰ5 γθδ]}ν 

Ρτεραγεά ἴο γ᾽εἸὰ ἃ γθααν οθεάϊεποβ ἴο 8]]. 

(1) Τμαδῖ τῇς ἰεασμίης οὗ ϑοογαΐθβ νγὰ5 γεβροηβὶ 16 ἔοσ τΠ6 

ουὐϊγαρθοιβ τηϊδάθε 5. οἵ Ουῖαβ δηὰ ΑἸοϊθααθ5. ὙΠε ρὶβί οἵ 

ΧεΕΠοΟρΡΠΟΠ 5. ΔΉΜΟΥ ἰ5 {Πδΐ, 50 Ιοῃρ 8ἃ5 ἵπεὺ δϑβϑοοϊαιθα ψ] 

ϑοοζαῖθθ, ἴπεῪ σοηίϊπιεα ἴο θὲ ϑ5οθεῖ-τηΠαθα ὑπάρθσ ἴδ6 

[αϑοϊηδίίοῃ οἵ ἢϊ5 ἰθδοῃίηρ δηα Ἐχαιῆρὶα ; Βαϊ ΏΘη ρατίεά [τοτὴ 

{ΠΕῚΓ τηαϑίεσ {πεν ψεῖα ρυῆεαά ὰὑρ ὈΥ ψεδιῃ δηᾶ ροινϑυ, δηά, 

ἀειηογα θεά ὈΥ τὰ Υ ἰειηρίοτβ, [μεν Ὀαοδπη8 ἰανν 1655 τηα ονοῦ- 

Ῥεδιὶηρ. 

(11) ὙΤῆδῖ με ἰδυρῆς τπ6 γουηρσ ἴο ἀἸβοθαΥ {ΠΕῚΓ ραγεηῖβ δηά 

[0 Ργείευ 5 οὐνὴ διϊπουῖν ; ἴμδὲ ἢς βεῖ {πῈπὶ δρδιηϑβί [Π6 ΙΓ 

ΚΙ 5(ΟΙ]ς δηα ἔταπάβ. Χοποόρῃοη τερ]ϊε5 {παὶ ϑοογαῖθϑ ΒΙ ΠΊΡΙῪ 
᾿ητεηθα το ἴθδοῦ ἰμδὶ (Ο]]γ, ενθῃ Ώεη αἰβρίαγεα Ὀγζ ἃ ρατεηΐ 

ΟΥ ἃ ἰΠΠ6η6, 15 πα δβεγνιηρ οἵ γαβρεοῖ. 

(1) Ὑμπαῖ δα ιϑεα ἴο τῆδκε ααδϑίϊοηδθ]α. οἰΐαίῖοη5. τότη 

Ἡοτηεῖ δπα Ηεβϑιοα ἴο ἴῃς ἀειτσιπηβηϊ οὗ πόσα] ν ἀπα ἀεπηοογδίϊο 

1ηϑττὰτἰοη5. Τὸ 115 ἤϊτηδθΥ οὔρεα ΧΕΠΟρΡΏΟΩ δηθννεῖβ ἴπαῖ 

1ῃ6 αποίφιϊοη οὗ ἃ ἴενν 1πὲῈ5 οἵ ροείυ οὐρῃὶ ποῖ ἴο Ὀὲ 5εῖ 

ἀϑαϊηβί οἰθασ ἐν ἄθεποα οἵ Ἐχεῃιρίαγυ ραίγιοιίϑμῃ ; ἔαγίποσ {Πδῖ 



Ὑχκ ΠΤΥΤΚΟΡΌΟΟΤΤΙΟΝ. 

τῆς ργοβεσοιτίοη πριν (Αἰ τν θῈ βυβρεοίβα οἵ πηβυεργεβθηι Πρ, 

Θοογαίοϑ᾽ ἰηίογργοίαϊίοη οἵ ἴῃ6 ραβϑᾶρεβ ἴῃ ααδϑίίοη ἷ, 
Ενεπ ἰπ τῆς Εἰγοῖ Βοος ΧοΠΟΡΠΟΙ Πᾶ5 δἰγοδαν ραϑϑϑα ἔγουη 

ἈΡΟΪΟΡῪ ἴο ραηοσυτῖο, ΏΘΠ ἢ 501ὴ5 ὉΡ ἴπ ίανουγ οἵ ϑοογαίοβ 

ἃ5. α “ίεραι 97 ἐλ6 ῥεοῤίε «για α ῥἀἠαγέλγοῤἧεὙέ (δημοτικὸς καὶ 

φιλάνθρωπος), 5ῃεἀαϊηρ Ἰυϑίγα οἡ [Π6 βίαίθ, δηᾶ ρουτίηρ οὐ Π15 
{τθαβι 65 ΟἹ 411} ΠΟ σαγεά ἴο γοοεῖνα {Π6πὶ (1. 11. 6ο, 61) ; ἀπὰ 

Π6 υτροϑ5 {αὶ θοΐῃ σουηΐβ οἵ [Π6 ᾿παϊοίπηθηΐ ἀγο ἀρϑαγα ἴῃ {16 

σᾶ56 οἵ οὔμα Ψῃο ννὰβ (1) Ρυδ- ΘΠ ΠΥ ἀδνοίεα ἴο 1Π6 5εσνῖοα οὗ 

τπ6 βοάϑ, δῃὰ (2) σοῃϑβρίσιοιιβ ἔου {Π6 Ζθα] ψ] ἢ ΠΟ ἢ Π6 ϑίτονα 

το συγ {Π6 εν] ἀθϑίγοβ οὗ ἢ]5 ἀβϑοοϊαίθϑ δη4 ἴο ἔοϑίθυ ἴῃ {Π6η} ἃ 

Ραβϑίοη ἔοσ 1Π6 πιοϑὶ [αἰ γ δηα Πα ΘΘη]Υ νἱτίπα (1. 11. 64). Ιῃ τ 6 

Ἰαΐου Ὀοο 5 Χαπορίνοη ανν 6115 αἰπγοϑδί Ἔχοϊϑίνεὶν οἡ {Π6 βαϊίνιηρ 

ἀηα ΠΕΙρΡΙῚ] ομαγαςοίου οὐ ϑοογαΐθϑ᾽ σοηνθύβαίίοη δ ηα ΘΧΔΠΊΡ]Ε6,--- 

ἃ ἴποιηθ ον ἀθητ]ν πο ἢ τοτα ἴο 5 ἰαϑίθ {Πδη {Π6 ἀγγαγίηρ οὗ 

ΔΥΡΟαΠΊοηΐ5 ἴο πιδοῖ βρβοῖῆο δοσιιβδί!οῃ5. 

Θοογαΐθ5. νγᾶβθ, 8ἃ5 ἵῈ πᾶνε 566ῆ, δημοτικός, αὶ γγίεγια ὁ ἐδλέε 

2εοῤίο. Ιτ ἰ5 ἱπηροτίδης ἴο γβδ]ϊδα Ὦ15. τη ἰββίοΠΑσΎ δἰ 

τονναγάβ ρο] σαὶ ΠΠἶῸ. Χοπορῆοη [6115 τι5 (1. νὶ. 15) ἴΠαΐ {Π6 

Βορῃϊδὲ Απιὶρῆοη δϑιθα ϑοοίαίϊθθ πον ἢῈ εχρεοίβα ἴο πΊᾶκα 

οἴμοῖβ ἰπίο ρο]ἰοἰαηβ νῃθη μ6 ἀἰά ποῖ ἴαϊκβε ρασχί ἴῃ ρο]τῖο5 

ΠΙΠη56 1, ϑοοίαΐθϑ δηϑνεγαα : 7). τὐδέδ αἰδὸ αδᾷ γος ἃ φηφϑίϊοι, 

ΑἸ» ήῤλονι,--- Ἡλζολ πυοι αὶ δε ἐλε »ηογὲ σἰαίεοηιαηζε σομγδε 707 
»16, ἴο δγισαρε 171: οἰ ΐοΣ οἱγιρίε- λαγαα] ογ 19 ὁγιδανοιγ, 10 φιεαίν 

ἂς τηιαγιν οὐλεγς ἂς οδοιίδίε 70) φοϊἠίίεαί 7,23 ὙΠουΡῊ ποῖ ἃ 

Ρο]ἰοΐαι, ϑοογαΐθβ δηϊογίαϊ θα νοῦν ὨΙΡῊ νίαν οἵ της ἱπηρογτίδῃμες 

οἵ τῃ6 οἰαίε απᾶ οὗ πηεη5 Οὐ] σαϊϊοη5 τοννασάβ ᾿ξ. “1 {Π6 

“ηεριογαῤἧἑϊα,, 5ϑαγ5 Ζ6]16γ 2, “να 566 ἢΪπὶ αϑὶπηρ Ἐν ε ν Ορροσίιηϊν 

οἵ ἱπηργδϑϑίηρ 4016 ΡΘΟΡΙΘ ἔου ρο! τοδὶ σαύν!οθβ, οἱ ἀθίθυγηρ ἴΠ6 

1 ΤῸ τῆς πιοάδγῃ γεδάεσ Χ σπορῃοπ᾿ 5 γερὶν νν}}} σοῦ ὈΪν σα απὶ κυ θβηοϊεηξ, ἀπ πποτα 

τθαπ ϑδυβιοίεπι, Βα τ πιιδὲ ποῖ Ὀὲ ἔογροίίεη πὰς Αἰμεπίδης οὔ τῆς οἷα βΞοῆοοὶ 

ἈΡργοδομεὰ τῆς βϑυθ]εος ἔγοπι δὴ επιϊγεὶν αἰεγεως ροΐπὶ οἵ νῖεν... τ νγαὰς θεοαιϑα 

ϑοογαῖεβ ννὰ5 δ ἱππονδίογ ἴπαΐ ννε, ψνῆο 5ες ἴῃ ἢΐπὶ ἔπε ἔοιιπάεν οὗ Ρῃ]]οςορὶ ἰςαὶ 
ἐπαυΐγν, τεραγὰ ὨΪΐπὶ ἃ5 ἃ ργεδΐ στήλῃ ; ἰξ νγὰ5 Ὀδοβϑιισε ϑοογαῖθϑ νγὰ5 αὐ ἱηποναῖοσ Παΐ 

τῆς οἱά-Γαϑϊοηεὰ Αἰποπίαηβ, ῆὸ σανν ἴῃ τῇς πεν -ληρὶεὰ ουϊζαγε πὲ οτἰρίπ οὗ αἱὶ 
τπεῖν σεοςης ἀἰδίγεθθες δἀπὰ ἀἰϊδαβίοσγθ, τεραγάθα Ὠἰπὶ ἃ5 ἃ βγεαῖ οτὶ πιϊπαὶ ᾿--πΊ] Ά ΚΒΟΝ, 
ϑοςγαΐεές, ἐ.ς..) ῬὈ. 235. 

Ὁ ϑδρογα ες αγιἱ ἐκε δοογαίΐς διολοοίς, Ρ. τ67, 

σιὼ ...........ὕ........ϑϑδιυλμσπαδολα.»..». 



ΤΜΧΜΙΚΟΡΟΟΖΤΠΟΝ. ΧΧΧῚ 

ἰποοτηρείεηξ, οὗ δυνακαβηΐηρ οἴποῖϊα]ς ἴο ἃ 5εῆβε οὗ {πεῖν ἀπῖϊεϑ5, 

δηὰ οὗ σινὶηρ {Π6 πὶ ΠΕΙΡ ἴῃ {Ππ6Ὸὶ δα] ϑίγδίίοη οὗ {ΠΕ6ῚΓ ΟΠῆς65. 

Ης ΒΙπηβε] ἐχρύεβϑϑεβ [ῃ6 ΡΟ] ἴς 84] σμαγαςίεσ οὗ {πεβε εβοτγίβ 
τηοϑέ 6] ΠΡ] ὈΥῪ ᾿Ἰποϊπάϊηρ 811 νἱτίαε5 πηᾶεγ [Π6 σοποσρίϊοη οὗ 

16 τυ] ]ηρ τί (βασιλικὴ τέχνη, 11. 1. 17).᾿ 

ΒΚ 2ἐαν είγεεος 7119 1655 ἐλαγι ὧν δαγλῃι6 5 771655 τῦαδ δ᾽οεγαΐσε 

λεγε ἐο ψτς αϑϑοοίαΐες (Τν. 1. 1). Νὸ δοςοιηῖΐ οὗ ϑοογαῖθβ νοι] 

Ὀςε σοτηρίεία ψιπουΐ βοπλα ποίϊςς οὗ Πὶ5 “Ἰτοην (εἰρωνεία), {Πε 

Βυχμήογοι5 δῇεσοίδίοη οὗ σπαγαοίοσιβίϊοβ [ῃ6 ορροϑβιΐα οἵ Πὶβ ον". 

ΤῊϊ5 4.411} 15 ἴα πηοῦε ργοπηϊπθηΐ ἴῃ {πε Ρ]δίοηϊς {Πδῃ ἴῃ {π6 
Χεπορμοπίϊηε ϑοογδΐαβ; τὸ νου] ποῖ μᾶνε δρρεαϊβὰ βίγοηρ)ν 

το [86 ΡΥδοίῖοδ), πγαϊου-οίίαος τηϊηα οὗ οὐσ δαιῖποσ. τ ὟΥ. Η. 

ὙΠΟΙΏΡΒΟΙ Πδᾶ5 ἃ νεῚῪ ἰηϊθγθβίησ ραββϑαᾶσα οἡ {ΠῈ 50] ες 1η Πἰ5 

εὐἀϊείοη οἵ Ρ]αίοβ ῥάἀαεαγις (Ρ. 153) :-- ΤΠπδὲ [15 σου ννὰβ ἴο 

βοῆς εχίεπί οδ]Ἱουϊαϊεα ἰ5 τῆοτα ἴπδη ΡτΌΡΔΡ]Ε ; ἰὲ ἀϊβατπηεά 

τι ἀϊου]ε ΌΥ ΔηςοΙρδίησ 1{, 1 4] νεα 1δα]ουϑυ δηα ργοριτἰδίθα 

ΕΩνΥ ; δπά 1ξ ροββιίθ]ν ργοσιτθα Πὶπὶ Δα) βϑίοη ᾿πῖο σΑΥ ΟἰΓΟ]65 

ἔγοτη ΠΟ ἃ ΠΊΟΙΕ 50] ἰθδοῃεῦ Μοῦ] Ππανα Ὀδθη Θχοϊπαδά. 

Βαϊ 1 δᾶ ἴου [5 Ὀδϑ515 ἃ γ68] σγεαίηβϑβ οὗ 5011}, 4 ῃεασζίν δπά 

υηδῆεοιςεα ἀϊσγεραγὰ οἵ ρΡορι δι ΟΡ  πΙοη, ἃ ρεγίεος ἀἰβι πιεγεβίθα- 

Π655, 8Πη δηΐγε δ περσδίϊοη οὗ 5ε1: Ηδξ πηδάβ ΠΙτη56]1} ἃ ἔοοὶ {μδΐ 

οἴμοιβ ὈΥ 15 ΤΟ]]Ὺ τσ ῃΐ θ6 τηδάθ ψῖβε ; Πα Βυτμη]ε 4 ΠΙτη5ε] ἴο 

{πε Ἰενεὶ οὗ ἴῃοβε δποηρ ΠΟΙ, Π15 ϑγΟΥΚ ἰὰν [Πδΐ Πα πηϊρηΐ ταῖβα 

ΘΟΠΊΘ ἴεν Διοηρ {Π6ΠῈῚ ἴο ΠΙ5. ον ἰενεὶ; 6 νγὰϑβ “411 (ῃϊηρϑ ἴο 

411 τηθῃ, ἢ ὈΥ ΔΠΥ τῇθδη5 Π6 ΠΠΡῊΪ Ψ]Πη βοῖηθ.᾽ ΟἿ γοῖε τυἦο 76 

2γεδε7ιΐ, ϑαὰγ5 ΑἸ. Ια 465 ἴῃ [Π6 ϑνιηροβίυτη οἵ Ρ]αΐο, ἠε7ε ἐς 7:οΐ 

0716 τὐλο 14714127 5,α7ι65 ϑοεγαίδδ, ὀπέ 7 τὐτλ τεγιγο α ἐο γοῖε ἀξς ἐγ1εε 

ολαγαείε7.... ῖς ἐρηπογαηιεε ἐς ὀοιηα655---ἶέφ ἄγιοτυς αὐλοϊηίείν 
μοίλζηρ. Υδί αἰῤ ἐλῖς τς χοι711677211,, 26 15 ἐλε ργοίσοφτε .51{671145- 

»ιασᾷ τυλΖελ σογισεια ἐν 41:6 γεαΐεγες ο7 1ἀε ροα τυϊλΖ7ι,, 707,, 17 γοῖε 
γεηιονε ἐλε εουνεγζγ, ἄοτυ σἀαϊί 7 ἰεεεγζόδφ ἐο γοῖέ, 71» 2, Ἰϑγηιαῖς ἀραὶ 

1 Τῆς [τοῖν οὗ ϑοογαῖθες νγῶὰς ἀουθι]εςς σοπϑι θυ ΪΥ Πεϊσῃίεπθα ὈΥῪ ἢῖ5 Ρεύβοπδὶ 

Ὅρρεδάγταπςε. “Ουγναγάϊυ, βαὰγς Γ ]}Ὼ40Κβοπ, “5 ργέβεποε νγὰβ5 πιδᾶῃ ἀπά ἢϊ5 

ςουπίεπαπος στοίεβηαιιαε. ϑδοτί οἵ βίδζυγε, τ] Κ- πεοκεά, ἀπά Ξοππεννμαὲ σογραϊεπε, 

ὙΠ Ρτοπιΐπεπὶ εγεϑ, ϑγῖτη πόσα ὑρζυγπεά δηὰ ποβξίγιὶς ουΐθργεϑά, ἢ Ιασσα πιουτῃ 

απᾶ σοατϑς ᾿ἶρϑ, με Ξεεπηξά τῆς επιροάϊπιεπε οἵ βεηβιδ!Υ ἀπ ἐνεῃ βευριϊεγ᾽ (ἐς., 

Ρ. 232). 



χχχὶϊ ΤΜΖΤΑΚΟΡ ΟΟΖΤ7ΟΝ. 

δοογι-εο»βαγιΐογια, {16 ἐχοοίίεγιί σἱγίε γος τὐτδ “για τοί λύει 7... 
Ηἶἐ «φεγιαῖς λὲς τυλοίε ἐΐε εἰξεοο»ό ἐγ ἀγα ῥῥαγέμρ' εὐξίλ ἐλε γεδέ 

97 »ιαργιξίύιά, Ἡγλείλεγ ἀϑιν οΓ γος ἔαύε σδέηι ἀζηε γι ἀξ 567 οι 

»ιοοαῖ, τυλεγι ἀφ λας ἐλγοτῦη αὐἱαΐς ἐλ »ιασᾷ ἀγιαΐ αἰϊδείοσεαί ἐλὲ 

εἰὐνίνιε γεαΐπγες δεγισαίλ 11, ἐδ γιογῈ ἐζαρ 7 ἄγιοευ. Βδιέ 7 λανὲ 
σόεη ἐλέη, αγιαΐ 1 εαγι ἰδ 4 γοῖε ἐλαΐ ἐλεν σεοηηεαῖ 19 μι ρἱογίοι 

αγιαΐ γιαγυείίοιιδ, αγιαἱ ἐγιεῖν ροα χε ἐς ἐλε17 δεαιείν.᾽ 

(0) 116 Ὀϊαϊθοῦϊο οὗ βοογαῦεϑ. 

Ὃ Σωκράτης ἦν ἐν παντὶ πράγματι καὶ πάντα τρόπον ὠφέλιμος 

(ιν. 1. 1). ΤῊῖ5. {Πουρῃτ--ἰῃς μρεγεζγοες οὐ ϑοογαῖββ--- τ ἢ 5 
᾿Πγου ἢ τπ6 ΨΠΟ]6 οὗ 1Π6 “7Ζενιογαῤίἠα. ΧαΠΟρ θη, ἃ5 ἃ πλδῃ 
οὗ δοίϊίοῃ δῃηα 4150 ἃ5 ἃ δροϊορ ϑβί [ογ 5 τηδϑδίθυ, ννὰ5 Ὠδίιγα! ν 

πο] ηθ 4 ἴο Ὑαργαϑαπί ἢΪπῚ 8ἃ5 ἃ ρίδοζίοδὶ δηὰ ρ]] δ ητγορὶς 

Θαασαίογ!, αηα τὸ αννὸ}}] οἢ 5. Ροϑβίζίνα ἰθδοῃΐηρ, Θβρθοίδ! }ν 

τπαΐ ρατί οὗ 1 νν 1 ἢ ννὰ5 ἀδϑϊρηςξαὰ ἴο οογγεοῖ ἀδἔθοίβ ἴῃ ραγίσαϊαῦ 

ἰπάϊν!άτια415. Αἱ [Π6 58πὴ6 {{π|6 6 ᾿ἰηἀ]οαία5 ψαϊζα οἰθατγ, [που Ρ ἢ 
αν Πουΐ βρθοῖαὶ Ἐπ ρμβῖ5, {πᾶὶ 1ῃ6 σοηνεγϑαίίοη οὗ ϑοοζαίθϑ 

οἴζδθη παά τῃς παραίϊνε σπαγδοίου νν ὨΙΟἢ 15 50 ργοπηϊηθηΐ ἴῃ ΡΒ]αἴο. 

ΤῊι5, δἰζου τηθητ]οηΐηρ (1. ἵν. 1) ἃ σαυγγαηΐ ορίηϊοη {Παὶ ϑοογαΐββ 

ννὰ5 ἃ ΝΕΙῪ ΡΟΥΘ Ὰ] 5 τηλ]15 ἰονναγάβ νἱγίιθ, θα ννὰβ ποῖ γβα]]ν 

ΔΌΪς το ἱπίγοάμπος ΡΘΟΡΙΘ ἴο 1ἴ, Χεπορῆοη ῥτγοσββαβ ἴο πλἰ Πἰ Πλῖβα 

1ῃς ἱπηροτίαηος οὗ ἃ ἐκεῖνος κολαστηρίου ἕνεκα τοὺς πάντ᾽ οἰομένους 
εἰδέναι ἐρωτῶν ἤλεγχε, τὐλαΐ ἀφ αἰαὶ ἐν τῦαγν οΓ εὐαςέξοονεθ)ιί 07 

ἀϊτείῤῥἠίγο {γι εγο55- ἐχαλογιγιο λοσό αὐὴο ἠλοιιρλ ἐλόγεδεένες 

ογριγιἱδεΐεγεί, ἀπ ΡὈγοίθυβ ἴο ἄἀννε]] οἡ ἴῃ6 βαϊένιηρ παΐυγα οὐ ἢϊ5 

ογάϊπατν ἀαἰϊγ σοηνεγϑαϊίοη. ϑοογαίθβ ἀοε5 ἱπάβεα νναρα υγᾺΓ 

ἀραϊηϑί ἀλαζονεία “ἱπηροβίυγα᾽ ΟΥ “16 σοηςεῖς οἵ Κηον]βάρα 
νους τῃς τϑα] γ᾽; ας Πὶδ οὈ]εοῖ {Ππϑγαὶη 15 ἴο ἱπάμπος ἢϊ5 

αϑϑοοίαϊθα ἴο ἀδνοίς {μϑηβεῖνοβ ἴο νἱγίια (1. νὶϊ. 1). ΤΠα 

Θροτγαῖίς. ΕἸΘΠΟἢι5 ((τοβϑ- χαπιὶηδίϊ 9) νγὰ5. ποὰϊ ἀοα θὲ Οη6 

1 εϑρογαῖοβ ψγῶ5 ποῖ ἃ ψάϊῥοσοῤλιεν,, ποΥ γεῖ ἃ ἐέεασλδγ, Ὀὰϊ ταῖῃεῦ δῃ εώπμραΐον, 

μανίηρ ἴον Πῖ5 Τὰ ποιίου ἐο γοηδέ, Τεγεμααίε, ἀγιαὶ γεόμάε (ΡΊαῖο οί 30. Ε)}-- 
71Ασκϑον, ϑοσγωΐές, Ῥ. 230, 



ΖΥΖΤΑΟΡΟΟσΤΤΟΝ. ΧΧΧΙΙΪ 

οὔ {Πε σδιιβεβ οὔ [πΠῈ Μαβίευ᾽β ᾿ῃρορυ]αητν}; Πδηςα Πἰβ δροϊορὶϑί 

ψγΟΙ] ἃ ποῖ σᾶΥα ἴο πα Κα ἴ ὩΠάυ]ν ργοτηϊπθηί. ΕἼΠΟΙ, ἃ5 Πᾶ5 

Ῥεβη ροϊηΐϊβα ουἱ3, Χεπορἤοη, Ῥεϊηρ ἃ ΠΊεσα τεροσΐευ οὗ ϑοογαΐθϑ᾽ 

Ποηνε βδίοη5, σῖνεϑ [Πε σέβας Πα {γου Ὁ] 65 ΠΙσηβο {π|1ῚῸ ἀΡους 

1Π6 βίερϑβ ψἘ]Οἢ 16 ἴο {Πετη. 
ΑΔ 5]πΠ|ρ16 Ἴχϑῖῆρὶε οἵ [ῃ6 ϑοοζαίίς ἀϊαϊθοῖῖςϑ 15 σίνθβη ἰπ 

Π͵φηιογαῤχία ἸΝ. νὶ. 13---ἶπ :--- Ὁ ἃ αϊδῥηίαγέ τὐτίλ γ0 εἶδ γιΐέδ 

Ωρ 1477167115 ἀὐαξ (5.1.5. 51710, 507716 σιεὀ)εεί, αγια] τυξίλοιεέ αγι»} αἰϊεγιῤέ 

αὐ ἐἰδηριογι γα ,210η1 αἰϊοσεα ἐλαΐ 50 «για 50 τὐᾶς τυΐξεῦ, ἃ ὀείζε7 

σίαίεσηεα)ι, 772207γ6 φοτέγαρεοτέ5, αλιαἱ 50 ο71, ἔλα7ε αγιοΐλ47,, «δ'οογαΐζες 

«ὐοιείαὶ ὀγγιρ ὀαες {6 ἐἰζδοιέσσῖοι ἐο Ζ[5 σἰαγέζι. ῥοΐγέ, ἐλτες .---" Υοῖε 

αἴἤγηι ἐλαΐ 50 ἀγα 50, τὐλοηε γοῖε αῤῥῥαπ, ἐς α ὀοίίογ οἼζέήξεγι ἐζαι 

7222}, 7)γ1εγιῖ 2᾽-- Υ25, 1 ἐο᾽---' ΖΤάφγι οιερἠΐ τς γιοΐ ,,γεέ ο δγιφτεῖγό 

«ὐλαΐ ἐς ἐλδ γΜεγιεΐζογε ο7 α ροοα οἰ 2671 3᾽-- δὲν αἦζ »εδαγις᾽--- 70 

1 ΚΤῊ τγυῖῃ, {ΠῈ πιϊσβίοη οὗ ϑοογαΐεβ, 45 ἢε Ηϊπηβε] ἀθβοσῖθεϑ ᾿ξ, σου] ποῖ θαξ ρῦονα 

ἘΠ Ϊ ΠΕΠΕΪΥ ὈΠΡΟΡΟΪΑΥ ἀπά οὈποχίουβ. ΤῸ σοπνίποε 4 πιδη ἱπμαΐ, οὗ πιαίζθυς ψψῃϊ ἢ με 

ἔεὶσ σοπῆάεπε οἵ Κπονΐηρ, δπὰ πανεῦ [πουρης οὗ αιιεξεϊοπίηρ οὐ ἐνεη οὗ βεια γίησ, με ἰς 
τε} }ν Ργοξοιπαϊν ἱσπογαηΐ, ἱπβοσηιοῃ τπᾶὶ ἢε σβπποῖ ΓΕΡΙΥ ἴο ἃ ἴενν ρεσιϊπεπὶ απευῖες 
υνἱσπουξ ᾿πνοϊ νη Πἰπηβεὶ ἴῃ ἥασρταπι σομπίγα ἀϊ σι πη -ἰβ Δη ορεγαίϊοη Πρὶν σαὶ αΐαγυ, 

Οἴτεῃ ΠΕΟΘΞΞΩΓΥ ἴο Π15 δπξαγε ᾿τηργονετηθηΐ; Ὀιζ πη ορεγαζίοῃ οὗ ραϊπῆι] πηεηῖδὶ ΞΌγσ γΥ, 
ἴῃ ΨΏΙΓῃ ἱπάςξεά πε [ΕΠΠΡΟΥΑΥΥ Ῥδΐη Ἐχρετεποεα ἰ5 ομς οὗ [πε σοπαάϊτίοῃβ δἰτηοβὶ 

Ἰπα!βρεηβαῦὶε ἴο {ΠπῸ6 ἔπαγε Ὀεπεῆοῖαὶ σεβιϊῖβ. [τ 15 ὁπα ὑνΒΪΟῊ ἔξενν πε σδι ἐπάϊιγε 
ννηους Παϊίηρσ [πε ορεγαΐου δ {πε εἶπε ; δἰ πουρῇ ἀοιυθι]εςβ συοῃ Παῖγεα νου] πος 
ΟΗΪΥ ἀΐξαρρεαγ, θὰΐ θε εχοπαηρεά ἴοσ βϑίεεπι δπά δἀπιϊγαϊίοη, [Ὁ ΤΠ ον ρευβενεγεα ππ||] 
1πε ΠῚ] υἱτευοσ σοηβεαιεποαβ οὗ ἔπε ορεγαίζοη ἀενεϊορεά τμετηξεῖνεβ. Βιυΐ ννε Κπουν 

(ἥοπι τπῸ εἐχργεβϑ βἰαϊεμηεπε οὔ Χεπορῃοη) {πδὲ τπϑην, νὴ ὑπάσγνγεπε [ἢϊ5 ἢγϑε 

Ραηρεπηξ τῆτιβὲ οὗ ἢϊ5 ἀϊαϊεσεῖος, πενεσ οαπηθ πεδῦ ἢΐπὶ αραὶπ. Ηδ ἀϊξγεραγάεα τπεπη 
45 ἱαρρατάς; Ῥὰΐξ {πεὶγ νοῖσες ἀϊά ποῖ {Π6 1655 σοιηΐ ἴπ ἴπΠ6 Ποβίϊα οποτιβ. ΟΥ̓ παῖ 

τηδάε {παΐ σμοσιβ [πε τῆογα ἔοστηϊ ἀφ Ὁ]ς νγας [Π6 ΠΙΡῊ αυδὶτῖν ἀπά ροϑιτίοη οὗἉ [15 ἸΙεδάεσς. 
ΕῸΓ ϑοογαῖες Ὠἰπη56] τε}}5 υ5 τΠδὲ {πε ππεη ν'Βοπὶ Πα οΠϊεῆν ἀπὰ Ἔχρύεββὶν βοιρῆϊ οὐἱξ 

ἴο σγοββ- χδτηῖπα ἡψγεγα {ΠῈ τηεη οὗ σε] ὈΥΙΥ 45 βίδίεϑιηεη, γπεΐογϑ, ροεῖβ, ΟΥΓ υίϊβαηϑ,-τ- 

ἴποβε δὲ οποε πηοϑῖ βθηβιῖῖνε ἴο βυσῃ Πυπι αἰτίου ἀπά τηοϑῖ σαραῦϊα οἵ πιακίπρ πεῖν 

εηπηϊν εβεςεῖνς ᾿-ΘΟΚΟΤΕ, οδάᾶρ. 68. 
3 7ςϑξοῃ, ἐς., Ρ. 236. 

5. «ὙΒοΙΡΗ Πα Παά πεῖῖμεσ {πὰ τῖρῃξ ποῦ ἴπΠῸ Ῥοννεσ ἴο ἕοσγος ἢΠῖβ ορί πίοῃβ ᾿ἸΡΟἢ 

Δποίμοσ, με παῖρῆς ὈΥ ἃ βυϑίεμπηδίῖς ἱπιεσσορδαίοσυ ἰεδὰ ἀποῖμεσ ἴο βΞα βετΐε ἃ θεϊῖευ 

ΟΡἰπίοη ἔὺσ αὶ νγοῦβε, 1158 δ5 4 ρηῃνϑίοίϊδη ΌὈΥ Δρργοργίϑίε γεπηεάϊεβ ΠΑ  εηδ0]6 ἢὶ5 

Ραζίεηξ ἴο συ θϑβεϊζαϊε 4 μεδίτην βεπβε οὗ ἴαβίε ἴοσ ἃ πηουθ ἃ ομα. Τὸ δαἀπιηϊπίβίεσ βοῇ 

80 ἱπίεσγοσαΐοσυ δπὰ {πὰ ἴο θὲ {πε ρηγϑβίςϊδη οὗ βοι]ς ννγᾶβ, ϑοογζαῖες {πουρῃΐζ, Πϊ5 

ἀϊνίπεῖν δρροϊπίεά ἀπῖν ; δπᾶ ψγπεπ Πα ἀεβξουι θεά Πἰπηςεὶ 45 ἃ ζα ξε7, ΟΥ ξογισεγσεν,, 6 

ποῖ ΟΠΪΥ περαίϊνεῖν ἀἰςεϊπρι ϑημεα ΠΙπιϑεὶξ ἔγοτη ἴμοσε ψνηο, νυν μεῖΠεσ ΡΒ Οσορμεῖβ ΟΣ 

Ξορῃϊβῖβ, οδιεὰ {πετηβεῖνεβ ζεαελε᾽ς (διδάσκαλοι), Ὀὰϊ αἶξο ροϑβιτνεὶν ἱπάϊοαϊεά {πε 

τπειμοά οὗ αυεβίίοη δπὰ δῆϑοννεσ (διαλεκτική) ΜγΠΐοη ἢς σοηβίϑίεμεν ργεΐεγγεὰ δηά 

ΒΑθΙ 4} ρῥγαςεβεά᾽ --[ἌσκΚβον, Ζς., Ρ. 236. 

Ε. ΧΕΝ. Μ. 11. 3 



Χχχὶν ΤΖΜΙΚΟΡΟΟΤΊΤΟΝ. 

ὀερίγι τοί "ηιαγιεδ, τὲ σλαδί, 7 σεῤῥοσε, σένε ἐλε ραϊηε ἐο ογδ τυλο 

ἡμογεασες {Δε γεδοι γε 97) {λ6 σἰαΐε 3᾽--- (εγέαϊγιάν"---ἰ 1 γπια., {7 

Δέρις ο7 τυαγ,, ἰο ογ16 τυλο »παζές ἐλε οίαίε σεῤεγῖον ἐο ἢ47 αὐὖνε7- 
σαγίες 3 --- ΟἹ εοπγο᾽--- ἤρηι εἰἰῤῥογιαςν, ἐο ογι6 αὐλο 2 γοσιγες ἢ 7 

»ηίεμας ἐρδίεαα! 977 7οες 3 ---ἰ Μαΐμγαλέν σο᾽-ττ 7ηι. αἰεδαΐδ, 10 ο7ιὲ 

εὐλο αἰΐαγε αγέν σφ ὲγὲ αγιαἱ φγοριοίές ἀαγηιοϑιν 3᾽---- 7 σεῤῥοσέ 5σο. 

δὲν ἐλπς ὀγίρρίγρ ὀσορβ ἐλε ἀρρι θη: 0 15 σἰαγίζγιρ-  οΐγιξ λὲ 

«σον α »ιαξε ἐλε ἐγιείλ »ιαγιγεεΐ ἐυέ7ι 0 {δε ἰεῤῥιείαγιές {Πε»ηεῖνες. 

“ϑοογαίοβ, ϑᾶγβ ΧΈπορῆοη, “ἷπῃ ἢὶ56 αἰδοιβϑίοηθ παηά]θα 

ΘΝΘΙΥ ΟΠ6 ἰδὲ ἃ5 Π6 ρβαβεα. δε μαᾶνε δὴ βχοβι]θηΐ ΘχαΠΊρὶ8 

οἵ {1Π15 ννοῃ θυ] ΡοννεῚ ἴῃ {Π6 σοηνθυϑαίίοηβ ἢ Εαςἢγ ἀθηγι5 

βαίνῃ ἴῃ 1ῃ6 ΕΟυτη ΒΟΟΚ, ν ΠΟ ἀγα ἴοο ἸθηρΊηΥ ἴο τεργοάμποθ 

ἤδγθ. ϑοοίαίθβ {ποῖα ἈρΡρ]165 ἢϊβ ΕἸΘηοΠα5 ἴῃ οτάθυ ἴο Ὀγδαϊ 

ἄοννη ἃ ἔαϊβε σοηςοῖΐ οἵ Κπον]θᾶρα δηὰ ῥρτοάϊιοα ἃ σοηβοϊοι θη 655 

οἵ ἱβῃογδησα ὈΥ ἃ 561165 οὗ ἀπορίαι “ΡεΙΡΙΟχί 65 (οΠαρίουϑ ἰ., ν].). 

ΕῸΥ {ὉΠ|6ὺ 1]Ππβίγαϊίοη οὗ ϑοογαΐθθ᾽ ποῖ ῃμοα νγα πηϑδὲ σὸ ἴο {Π6 

ἀἸα!οριιθβ οὗ Ρ]αῖο. ΔΊ ΠΪ5 δὰ] ἰγοην, ϑοογαΐεϑ, ρυο βϑίηρ 

᾿Ἰσπόύαποθ, ψου]α ρΡρὰΐ ἃ α4ιδϑίίοη οἡ 50Π16 δι ῦ]θοῖ. ἘἈδοείνιην 

Δ οἴ-Παηὰ τορὶν σίνεη ψἱτποὰτ ἀπ τεββοιϊίοη, μ6 {Ππθη ρῥὰΐ 

[γθ5 ἢ αιθϑίϊοηθ οὐ ἴῃ6 δχρδηδίίοη οὐ αοἤηϊίίοη νοιμοῃβαίθα,. 

Τὸ {Π656 αιιθδίοηβ, 1 ἢ νου] σθηθγαν τοίου ἴο 5ρθοῖα]ὶ σασ65 

οἵ της βυρ]εσῖ ἀπά θγ σοηϑιἀδγαίίοη, Π6 τοϑροηάθης νου θα 

σΟΠΊΡΕΙ ΙΕ ἴο ταϊαγη 8Δἢ ΔΏΒΜΟΙ ἱπσοηδβίβίθηίς ἢ της ἢγϑί, (Π|5 

Ρτονίηρ ἴπαΐ ἴΠ6 ἀδβῆπίτίοθ νναβ, ἴο βᾶὰὺ ἴπ6 ᾿δβαβί, ἀδίεοιϊνο. 

ΤΉρη νου] [Ο]]ονν αἰζεπιρίβ οα {πῸ ρατὶ οἵ ἴΠ6 γεβροηαςηΐ τὸ 

ΔΙΊΘηα ἰδ ΔησΟΥ ; Ὀαΐ [Π15 ΟὨΪΥῪ απ θα Πἰπὶ ἴῃ {αγΠ 6 Γ ἱπσοη- 

βἰϑίθποϊθβι ὙΠῸ ἀϊαϊοσιια νοι οπμαὰ ἢ ἃ Ρυγεὶν ποραίνο 

γΘϑαϊι, [η6 ταβροηάθης θείηρ σοΙηρΕ]]δα το δοκπονεάρα ἴΠαΐ ἢῈ 

γγᾶ5. ὈΠᾺΡ]6 ἴὼ ΔΒ ΘΥΓ 1ῃ6 ΟΥΡΊ αὶ αι θϑίοη ἴῃ ἃ ννὰῪ ΠΏ ΪΟΝ 

ψννου]α ϑαιϑίν ὄνθῃ Πἰπη56 1. Τῆὰ5 ΕΠ γ ἀθπλι5. (1π| ΙΝ. 1ϊ. 30), 

1ΠογουρῊΪγΥ ἀγίνοῃ ἰηῖο ἃ ΘσΟΥΠΘΥΓ ὈΥ ἴΠπ6 τοπιούβείθϑε ΕἸΘΏΟΠιΙ5, 

ΔΠ6 σοΟΠΊρΡο θα ἴοὸ πηᾶκα δῃ υἱίουν ἀρϑιγα Δα] 55] 00, 58 Ύ5: 

ΟἡἸεαγίν 1 ἐξ γῖν οτῦϑι σὐεῤιαϊέν τυλίσλ Ἴογεῖς ρὲ 19 »ιαζὲ ἐλὲς 

οἑαίεγιεγέ, 2 γεα») ἐξ 15 ὀδδί 707. γιὸ 10 ἀοίαῖ γι») ἐογιρεδ, 707. 7 

σἠαδέ σόοι ὅδ εογισζείφαὶ ογ ἀγιοτυΐγ αὐδολιίσίν ποίλέηιρ, 800, ϑαγ5 

ΧοηορΒοη, ἢ6 ἀερατίθα υαἱίου]ν ἀδθροπαβηΐ, ἀδβρί βίην Ἀϊπ.56]{, 

ἈΠῸ Ρεγβυδαθα (Πα ἢ ψγὰ5 πὸ Ὀείζου ἔμ ἃ οἷανε. [}ἢ ϑιοἢ 



ΚΟ ΘΊΖΟΙ, ΧΧΧΡ 

σοηνούβδίοηβ ϑοούδίθβ γΟυ]α τηδιπίαδϊη ἕο [ῃς δηά {Π6 ροϑβίτοη 

οὗ ἃ Ἰθαύπεῦ μανηρ ΠΟ ροβίτϊνα ΠΘοΥν οὗ ἢΪϊβ οὐνῃ ἴο σῃμαπΊρίοη, 

ΒΟΠΊΘΕΪΠη65 χργθϑϑίηρ αἰβαρροϊπίπηιθης δὲ ποί σαϊηϊηρ ἴῃς ἰη- 

ΒΙΓΠΟΓ ΟΠ 50 ΓΑΒὮΏΪΥ ΡΓΟΠΊΪβοα Ὀν ἴῃς ᾿πιίοθυ]οσαίου. 

Βυΐ ΧεΕπΠοΟρΡΠΟΙ 15 δἰνναγβ δηχίοιιβ ἴο δ ρῃαβίβα {Π6 τηογδ] 
Ῥύγροβε οὗ {Π6 ΕἸΘΠΟΠι5 : 6.5. 111. ν111, 1 :--- οι αἰ γίεεῤῥη το 
ἀζριδο 10 ε7055- 4 }72716 ϑοςγαίθς, 745} ας ἦς παΐ ἀζηιδοῖγ δδο)ι 

47055- 6, 27: δα] ὧν ϑοογαΐες ὀδγογε. «δοογαΐθα, ογιῖν τοΐφλζηιρ 10 

ὀογιοέ Ψξς αδϑδοοζαΐες, σασέ αι τυ67., γ0ἐ Ζῴε ἃ ἀδόαΐεγ, σῃεαγαζ)ρ᾽ 

αραζγοΐ ῥέγυεγοῖοις ο7 λὲς αγριεηιο7ιί, ὁτεΐ ας 0716 φεγεμακεα ο7 ἐ]6 

2αγαηροηγιέ τηιῤογέαγες οὐ γίρ λέ αείζογι. [1 15 οἸθδύ, ποννθνεσ, ποῖ 

ΟΗΪγ ἔγομπι Ρ]αΐο, Ὀπὶ 4150 ἔτοτὴ ΧἜπορῃοη, ἰΠδξ {Π6 περαΐϊνα νεϊῃ 

ννὰ5 ὈΥ δύ ἴΠ6 τῇογα Ῥγοπ)] ηθηΐ 1 ἴΠ6 ἀἰβοοιγβοβ οἵ ϑοογαίθϑ. 

ΘΕνΕΓᾺὶ ραβϑϑαροβ ἴῃ {πε 277ηιογα,α} 5ῃονν ἰΠαΐὶ 115 τϑδάθυϑς 

νοῦ] Ὀε ᾿πο]ηεα ἴο θε]ενε {Παΐ ϑοογαίεβ νγὰϑ αἰννανβ γεάποϊησ 

15 ΠΘδΥΟΥΒ ἴο ἃ Βυτη]]ϑίηρ σΟΠΒΟΙ οι Ι5η655 οὗ ἰϑηογδησθ, δηά 

ὭΘΥΕΙΓ σάνε γα ῃς[ογνναγά ρῥτδοίῖσαὶ δάνίσθ. 0παουρίθα]ν 

{Πεγα νγὰβ ἃ σοηϑβίγιοίινε 5ἰἀθ ἴο Πῖ5 ἀϊδθοίϊς ; ἔοσ “1, Πανὶης 

Ῥεεη {ππ5 σοην!ηςθα οὗ ἱρποδησε, {ΠῈ γεϑροπηάδηϊξ αἸά ποῖ 5ῃσιη 

ἔγοιη ἃ πεν εδῇοτγί, ϑοογαῖεϑ ννὰβ γεδάν ἴὸ διά Πίτη Ὀν {ιγΠει 

ααδβίίοηβ οὗ ἃ ξυρσεβίίνα βοτί. (Οοηβίβίθηϊ {ΠΙηΚίηρ ΜΠ ἃ νίαν 

ἴο σοηῃδίβίεης δοίίοη Ὀεὶησ {ΠῸὸ επα οἵ {πῸ6ὶ δπαμῖτν, ϑοογαΐθβ 

νου] ἀϊτεοῖ {ΠεῸ τεϑροπάδηςϊβ διζθπίϊοη ἴο ᾿Ἰηβϑίβ πσθ5. Δ ΏΔΙΌΡΟΙΙ5 

ἴο [Πδὲ ἴῃ Παηά, δῃηα 90 ἰθδᾶ ἢἰὶπὶ ἴο ἔγατὴηθ [οΥ̓ ΠΙΠη56] ἃ 

σα ΠΘΥ Δ ἸΙ5δΈΊΟη ΠῸΠῚ ΜΉΘ [Π6 Ραβϑίοηβ δηα {6 ργε)πα σας οἵ 

1ῃη6 τηοπιοηΐ εῦῈ, 85 [ΔΓ δ5 πησῃΐ δ, εχοϊιάθά. ΪἿ}Ὲη {Π|5 

ςοηϑίγιοσίινε ρύόσαβϑ, {πουρ [Π6 εἸἰθηγεπὶ οὗ ϑυγῦργίβα ννὰ5 

ΠΟ ΙΟΠΡΕΥ πδοεβϑαῦν, ἴῃ6 ᾿πίουσγορσαίϊνα ουΠῚ νγὰθ. ϑ πα] 5}ν 

ΡΓΕβεσνεα, Ὀεϑοδιιβα ἴξ βεουγθα δ θϑ ἢ βίερ {πΠεῸ σοηϑβοΐοιιβ δηά 

ΤΕΞΡΟΏΒΞΙΌ]6 αϑβϑεπηΐ οὗ ἴΠε Ἰδαυπεῦ "ἡ 5800 σοηδίσιοςνα [Θδοῃϊηρ 

Εὐιηγάδιηιιβ, δέζεσ Ἰεανίηρ ἴΠ6 στεδΐ (Ὑοϑϑ- ΧΑ ΠΉΙΠΕΥ τ{{ΕΥ]Ὺ 

οΥαϑια θη, τείασηεα ἴο τερεῖνε :---ζαην ὁΓ ἔλοσε τυῦο τὐέ7ὲ 
γε εδ ἰο ἐλὲς σογαἼἼογι: ὧν «οεγαΐες γε)245ε4] 10 αῥγοαελι ἀζη:ι α7ιγ 

7,076. 7656 ἦς ἠοοζεφαῖ τέῤον ας αμἠαγας. διε Επεἐλ γα δ),11:5 

πγι4127} 5 ἱοοά ἐλψαΐ, 17 16 τᾶς το ὀεεοηιθ τυογίλν 977 ἀεεοτέγιέ, Ζ6 »γι1ε57 

1 ΝοΙδθὶν 1. ἵν. τσ, αυοΐεά ἀθονβ. 

3. Τ7ΔοΚβοη, Ζ.ς., Ρ. 236. 



χχχνυὶ ΤΥ̓ΖΧΟΦΟΘΖΖΟΙΣ 

αϑεοοίαίς ας ιμελ ἂς ῥοσείδίς τὐῦτλ ϑοογαίες. «(80 γγογε ἐλαΐ ζΐγ16 
“)ογεναγα, ἐχιεῤέ 707 σοηιδ γιδοσοσίέγ, ἤδ γιευθ7, ἐσέ ἀζρι, ἀγιαῖ γι 

εἐγέαϊγι ῥοίγις ἀξ ἐνεΐαίφαί ἀξζηε γι ἀξ ῥιγδηζές, οδοογαΐδς, σοδίϑιρ᾽ 
νι σο εἰὐδβῥοσεα, αἰϊδίμγόοαί ᾿ϊ7ι ας ἐέζίς ἂς ῥοσοδίσ, ἀγα {γι {λέ 

οἱριῤίεδί ἀραὶ φίαζγιεεί τὐαγ ἑαπερλξ λἴρε φυσγγίλέριρ τυλίολ Δ 

ἐλομσλέ γιδεόσσαῦ» 10. ἀγιοῖν αγιαἱ Ζγιῤογίαηι το γαεζίρεὶ, 

Δυίβίουϊα 5 (6115 15 [Παΐ {Π6 6 ἀγ6 ἵννο {ΠΪηρ5 γν ΠΟ ἢ τηδῪ σὶρ Εν 

θδ αἰγὶ θυῖοα το ϑοογαίθϑ :---1) πη ἀποτῖνα δὐριυτηθηςϑ (οἱ ἐπακτικοὶ 

λόγοι) απα (2) (σθπογαὶ ἀθἤηϊτοη5 (τὸ ὁρίζεσθαι καθόλου)β, ΤῊς 
(οἸ]οννίηρ Ραβϑασα (1. νὶ. 1.5) τείειβ ἴο [ῃ6 Τπάιτιοιῖνα τηϑιμοά--- 

ἴ.6. 8ῃ δύριπιθηΐ ἔγτοπὶ [ηΠ6 Κποννὴ ἴο ἴῃς. ἀηκηοννὴ (Ὠγοιρἢ ἃ 

ΘΘΠΘΓ Ιϑαῖίοη ἜΧργΘϑϑθα οὐ Πρ] 16 ;:-- λεγενε7 «οογαΐες τας 

εογιαἰπεοίζγιρ, ἃ εἰϊδειεδοίογι, δ 6 τυδι} σε ὧν σοῤ ἐλγοιεσὰ 2οΐγιές οὗ 

“εγιογαΐ ἀργεδηιο)ι6, φογι δ᾽ ἰδ7γ γι ἐλαΐ ἀ6γὲ αν γεαλ σϑοιγίξν 7721 

αγριηιεγί, “για 50 1δ εὐας »1076 σηεσοθδο γι 771 τυ )ι711710 ἐλ 6 ἀδϑδεγιΐ 

ΟΓ ἀΐδ ἀεέαγεγς λα) αρν ογ6 7 ἄροτυ. “|6ε σαϊὰά ἐψλαΐ Πορηεῦ 

αϑείργιοα ἐο Οὐγνοτέπς ἐλ6 ἐπαγαςίεγ Οὗ ἃ δα ογαίο), ας δεζ)ιν' 

εαῤαῤίε ὁ, ἠεααζηρ αϊδεδοίοησ ἐλγοιεσ εοηιηεογἦν ἀεεοῤέδφαὶ 

οῥίγιίογι5. (ΟΟα ΘΧΑΠΊΡΙ65 οἵ ϑοογαῖὶς Τηἀποίίοη (οστθ ρου μαρ5 

ἴῃ 1η6 ογεβ οἵ ἃ πιοάρχγηῃ Ἰοριοῖαῃ) νν}}} 6 ἰοιπα ἴῃ τη6 (Ὠϊτὰ 

Παρίου οἵ Βοοκ 1. 

ὙΠ γτοραγὰ ἴο {πΠ6 ἱπιροτίαης συ ]εοῖ οἵ ϑοογαῖῖο Π) 6 ΠΟ ἢ 5 

ΧΕΠΟΡΠΟΙ 58 γ5 (1. 1. 16) :--ἰϑοογαίες τὐας ἐγιεοσδαγίν εἰΐδοιεδ 71, 

ἀπρηαγ αὐ[αϊγ5, 707 ἐχαγηῤίε. λαΐ ἐς 2έεέν, τυλαξ τρεῤῆείν ὃ 

ἡ λαΐ ἐς ἐλε ὀεαιίζεί, τυλαΐ ἐλεεῖν 5. λαΐ ἐς 1λ6 7μ5έ, εὐλαΐ 

ἡλε τεριγσί γλαΐί ἐς ϑδοδεγϑιδϑς, τυλαΐξ »ιααγιε55  Πλαΐ ἐς 
εοπγανε, τὐλαΐ εοτυαγ αἴτεε ῷ Ἰλαΐ ἐς α σἐαίε, τὐλαΐ α δἰαίεερεαι 

 λαΐ ἐς ἃ γιεῖεγ, 97 »ρι6η1 ὅ---αγιαἴ οἵλε7 οἴγεῖίαγ φιεοοίΐογισ. 7767: 
τυλο λα ζ»ιοτυϊεαάῖσε ὁ7 ἐλέδε σε εείς δ φογισίἰδγ δα καλοὶ κἀγαθοί, 

1 Μερ». τν. ἴϊ. 40. 
3 λ7]είαῤῥνείες, Μ. 4. 
8. “Τἢδ ἔαπποιιβ ἀϊαϊεοιῖς, Ὁ ννΒΙοἢ μ6 Ὀγοῦρῆς ἱσπόγαπος Ποπια ἴο ὨΪ5 ἱπιθυ]οσιζους, 

αἴ ὁπος Ἄχῃὶδιτθὰ τῆς βοϊεπεῖῆς περ οἵ Ἄχαοῖ ἀδβηϊτοπβ οὐ σεπεγαὶ ποιίοηβ, ἀπὰ 

“σρεοίεὰ τπας τπεθε ἀεβηϊτίοηβ ἡνετα ἴο θὲ αἰϊαϊπεά Ὀν ἃ οδγείωα! σοπιρασγίδοη οἵ 

ρασγιϊουϊατθ ὙΤῆὰβ ψνὲ οἂπ ππάογδίαπα μουν, ἴῃ Ατϑεοιϊεβ νίαν, τη πιαῖῃ βεγνῖος οἵ 
Θοογαῖος ἴὸ ΡὨΠ]ΟσορΩΥ σοηδίϑιεαὰ ἴῃ ἐγεέγοαϊεσίγ, ἐηπαπεσέϊονε ἀνιαὶ αἰεγνιίέΐονισ, ὙΤῊΪ5 
ἀεβοτγίριίοπ, ποννένεσ, 5 Ῥοῖῃ ἴοο τφοῃπῖσαὶ ἔοσ τῆς παῖνς Ὁπαγαοῖεσ οἵ ἴῃς ϑοογαῖῖς 

αἰαϊεσιῖο, ἀπὰ ἀθες ποῖ δἀδξαυδίοὶν γεργοβεηξ 5 ἀδοιγυσιῖνς εἴεοῖς᾽ ΘΙ ΟΝ ΊΟ Κ, 

ΤΠ] ιρίονν Γ᾽ Εέλίος, Ρ. 23. 

, 
͵ 



ΤΝΖΤΚΟΦ ΟΟΤΖΤΊΤΟΝ. ΧΧΧΥΠ 

ἔλοσε ἐργιογαηιέ σΓ ἐλόηι ἀὲ ἐποιεσἀξ »εῖρλέ γεδ έν ὅδ εαἰεα σΣἰανες. 
Αραΐπ, ῃ6 νυῦιῖεβ (1ν. ν. 12--νὶ. 1) :-- Ζάμς τέ ἐς, δοεγαίες σαϊώ, 

ἐλαΐ 72672. ὄδεοηηα ὁεσί, ἀαῤῥῥεδί, ἀγα] γπο5ἐ σαῤαῤίε οΥ αἰζδειεδσζολι 

(διαλέγεσθαι δυνατωτάτου-)---ἰλδ 6771. “ αἴζδοιεσ52ο7ι) ὀοζγιρ εἶδε) ἐσεαὶ 

,7ρογε φεοῤίφ φογιῖγι ἐορσοζλ67 αγιαὶ αἰφἰζόφγαίζἬγι {τι σο»ηι)1ο7: ὧγ 

“21οὔξέγι, οτεέ ἐλΖηιος ἀεοογαζ,ρ ἐο ἐλεῖγ ζίγας!. ΑἹ γιαγε γεε52 

ἐλεγέγογε ῥγεῤαγέ ἀϊηιδο ας σαγεγείέν ας ῥοσοίόίο γ0» “λὲς φηεγοσιεέ, 

αγιαῖ σίυθ Ζέ ἀξ σαγηιοσί αἰζογιϊογε,, 707 ἐλτέ5 7167: αγ6 γηααῖ ὁεεί, 

Πδίοσέ ἐο φογεγιαγιαῖ, αγια] γεοσέ ῥοΐογιέ ἐγι αξαλεοίές (διαλεκτικωτάτους). 

“πα ποτ 7 τοῦδέ ὁγιαεανοι ἐσ ἐἰεδεγίόε ἄστυ «οεγαίες ταις {δ 

᾿ (ϑδοσζαίδ5 7107 ῥοΐζεγιέ 771 ἰζασοίζς. 474 λεία ἐλαΐξ ἐλοσο τυλο ἤιει 

«ὑλαΐ φαεΐ ἐλΖηιο ας (τί ἕκαστον εἴη τῶν ὄντων) τυοχα ὧς αὐἴε 20 

407)12)114711:αΐ {λὲς ἀγιοτυφαάσε 19 οἵλό75, ααἰιίζγο ἐλαΐ ἐξ τὐας γι0 
»ηαζί6 7. 707 σεγῴγἧδε ἐπαΐ ἔλοδε τυῖο ἤαά γιοΐ ἐδὲς ἔγιοτυ ἰδῖσε σοι αὶ 

σέμηιδία ἐλοηιδεῖνες ἀγα σαπέδε οἱλδγς ἐο σἰμεγιόίε αἴδο. ἴδιες ἦδ 
ἐὐας 71:6. 67 τυέα7.}) 97 δ7:φ142γγιρ᾽ αὐτίλ 116 ἀφ οὗ λὲς ἀϑδοείαξες 

τὐλαΐ φαελ ἐλέγιρ εὐας (2.6. ασδέγιρ᾽ 707. ἀεηγιίζέογι5). 72 τυομα ὁέ ἃ 

567201:5 ἐαθο1:7, 0 σοὸ ἐλγομσα αἱῤ λὲς ἐἰδγριζίζογιδ, 77 τοῦδ ογιῖν σίνε 

στ Πεῖογιΐ ἐχαγρῤίες ἐο τπεδίγαΐε ἀξ γ»εοέλοα ο7 ἐγιφιεῖγγ. ΤΠ ἢγϑὶ 

οὗ {Π6586 ραβϑᾶρεβ {]πϑίγαϊεϑ {π6 Ὀδασὶηρ οἵ ϑοογαίεϑ᾽ ἀϊδϊθοῖῖς 

οἡ ΕἸΠΙΟΔ] παδβίίοηβ. “ΜΟΥΆ] Εὐτοσ, ̓  5ὰγ5 ὨΓ [Δ Κβοη 2, “ϑοογαΐθϑ 

ΠΟΠΟΕΙνΕά, 15 Ιαύσαὶν ἀπε ἴο {Π6 τ]ΒΑρΡΡ]Ισδίοη οὗ σϑηθγαὶ [ΘΥΠῚ5, 

γν ΠΟ ἢ, οποα δέῆηχϑα ἴο ἃ ρεΐϑβοῃ οὐ ἴο 8ῃ δοῖ, ροβϑϑιθ]ν 1π ἃ πιοιηθπξ 

οἵ Ρδβϑβϑίοῃ οὐ ργδμπαϊςε, ἴοο οἔἴζεη βίδης ἴῃ {ΠῸ νγᾶνὺ οὗ 50θε1 δηὰᾶ 

σαγεία] γεῆβοϊίοη. ΒῪ Ὑϑαιτηρ 8 ἀεἤηϊτίοη δηα {ΠπῈ ταΐεγεποα 

ἴο 1ἴ οὗ {Π6 δοῖΐῖ ΟΥ̓ ΡΕΥ͂5οη ἴῃ αδβίίοῃ, ΠΕ βουρῃξ ἴο 5εουγα ἰπ {ΠῸ 

᾿παϊνι πα] αἵ Δ ΠΥ Ταΐα σοπϑιβίθπου οὗ ἱπουρῃΐ, δη4, ἴῃ 50 ΔΓ, 

ςΟηβἰβίεπου οἵ δοίΐοῃ. Ασοογαϊησ]ν Πα βρεπί ἢ15 "ἴδ ἴῃ βεεκίησ 

Δ η4 ΠΕΙρίηρ Οἵ ΠΕΙ5 ἴο 5εεὲῖ ἴπΠ6 ἀδβηϊτοη οἵ {πΠῸ ναγίοιιβ νψογᾶϑ 

ὈΥ ΠΟ 1Π6 το] απ 4} ὺ} οὗἩὨ δοίίοη5 15 ἀ6βουθεά, να]αῖηρ {Πα 

ΤΕϑι 5 {Πι15 οὈΐδΙ 64, ποῖ 45 σοπίγ ας Οη5 ἰο Κηον]εάρο, ας ἃ5 

ΤῈ 85 ἴο ΤΙΡΉΪ δοίίοη 1η {Π6 πηι] ατίοιιβ γε] δίϊοπβ οὗ 11{6.᾽ 

1 ϑοογαίεθ᾽ εχρίαπαίϊοῃ οὗ διαλέγεσθαι ὃν διαλέγειν κατὰ γένη σαπηοῖ θὲ τεραγάοά 
45 5ΕΈγΙΟΙ5 ; ἰΐ ἰ5 ἃ σμπαγδοίοσιϑεϊο ρίεσε οὗ μυμηουγ. 

σε, Ὁ. 237. 



ΧΧΧΥΠῚ ΤΥΤΔΟρσΟΖΤΟΝ. 

(Ο) Ὑπὸ ἘΠΒ1ο5 οὗ βοογαῦθβ. 

Αϑ5 ννὲ ᾶνθ 56θῆ, ϑοογαΐθα Ὀγοιυρῃς ἢϊ5 ἀϊα]θοίο---ϊβ τηθῖῃοά 

οἵ αιοϑιίοη ἀηα δηϑινοῖ---ἰο θθασ οἡ “απλαη αἴαϊγβ.᾽ ὍΠῚ5 5 

ΑΔ η1Πν 1Ππιϑιταϊθα ἴῃ της 77ε»ιογαῤιϊία, ννοτα ὅννα Θησοιηίου 

ἃ ἸΠΟΙΪΘΥῪ ἀὐγαν οἵ πιαΐθτὶα !5,----ϊ ιν δι αιῖίοηβ ἰπῖο ἴῃ 6 δϑβεηςς οὗ 

νἰσῖαρ, [ῃ6 ἀα165. οὐ τηδη, ἀἰβριζθϑ ἢ Βορϊδίβ, δάνιος οἵ [ἴῃς 
᾿ηοϑὲ νατὶεὰ Κιηά ρίνθη ἴο ἔτη. αηαὰ δοαπαϊηΐαηςοθβ, σοηνοί- 

βαἴοη5. ΜΙ Π σοηθγαὶθ ἃ5 ἴο ἴΠ6 γΟΘρΡΟηΒΙ ὉΠ 65. οἵ {πὶ οΠῆσα, 

νἸ ἢ αγιϊῆοοῖθ αηα {γα ἀθϑηθη ἃ5 ἴο {ΠῸῚΓ αὐίϑ. Νοίῃιηνσ 15. ἴοο 

5Π18}} ἴο 04}} ο ἃ τπογοιρὴ αηὰ πηειποάϊοαὶ δχαιηϊπδίϊοη. 

ϑοογαῖθϑ Ἰοοκεα ἀροη {πε Πἰ6 πα Ρυγβι 5 οὗ πα 845 ἴπ6 τϑαὶ 

ΟΡ]οςὶ οἵ ἢἰθ Ἐπ 1 γ165 ἀηαὰ οἴπϑὺ ΤΠ ηρ 5. ΟἿΪΥῪ ἴῃ ἃ5 ἴᾺΥ ἃ5 ἴΠδ ν 

αἴοοιεὰ τὰς σομα!τοη5 ἀημα ΡΥΟΌ] 6 Πλ5 οὗ Βπηδη Π6. Ηδηςα ἢὶ5 

ΡὨΠ]ΟΘΟΡΥ, ννῃῖσἢ ἴῃ Ροϊηΐ οὗ βοϊθητῆς [ΟΥΠῚ ννὰ5. ἃ οὐ Εἰ ἴβπὴ οὗ 

ναὶ ὧς (διαλεκτική), Ὀδοατηθ ἴῃ 115 οί] ΔρΡ]!σαἴϊοη ἃ βοίθησα 

οἵ μυιπηδη δοίίοη5 (ηθική)}." 

Τῆς {ιπάδπηθηΐαὶ δι ῃϊοα] ἀοοίτίης οὗ ϑοογαίθβ 15 {Πιι5 βίαιθα 

ὈΥ ᾿ίορεηο5 [1 ογίίι5 :-ττὲν μόνον ἀγαθὸν εἶναι---τὴν ἐπιστήμην, 

καὶ ἕν μόνον κακόν---τὴν ἀμαθίαν (ἰϊ. 31). [ἴ 15 ᾿πηροτίαπί ἴο 

ΟΌδογνα {παῖ {Π6 ννογὰ φρόνησις “Ῥγασίϊοαὶ νυ] 401 ΄---ἰμ 6. ΟὨΪγῪ 

Κπον]θάσα ννῃϊοῦ ϑοοζαΐθθ γεοορ δα ά-- οι ἃ διγῖοι]ν Πᾶνα 

θδθη ϑυθρϑιταϊοα ἴογ ἐπιστήμη “Κπον]εάρε.᾽, Τῆι5. Ατίϑβίοιυ!α 

Θρθακ5 οἵ “ἴῃς ϑοογαῖϊο ἀοοίτίπο οὐδὲν ἰσχυρότερον φρονήσεως". 

“Κπον]εᾶρσε᾽ ἴῃ {Πς ϑιγὶοῖ βθηβα οἵ τὸ ννογτὰ ϑοοζαίθβ μο]ὰ ἴο Ὀ68 

ἀηατια πα Ὀ]Ὲ ; ἴΠ6 ρῥγα- ὁ πλϊηθπὶ ννϑάοπὶ νηοῦ ἴῃ [)ε]ρῃϊς 

οὔδοὶα διγ θαϊθα τὸ πΐτη μα Π6]α ἴο Ἰἰα ἴῃ ἃ ππίαιι8 σΟηβοΙΟ 5ῃ 655 

οἵ ἱσποᾶποθ. “Ἡ]ΠΊ56][ Ὀ]οσϑθα ν ἢ ἃ ΜΝ} 50. ροννουία! πὲ ἴτ 

πιονοα αἰπιοϑίὲ νἱτποῦΐ {τι οιίοη, π8 [6]}] ἰηΐο τ[ῃ 8 δυτου οἵ ἸβΠΟΥ ΠΡ; 

ἰϊ5 ορεγαίίοηϑβ, δηα ννὰ5 ἴπιι5 δα τὸ τορατάᾷ Κηον]θάσε ἃ5 ἴΠ6 5016 

σοπαϊτίοη οἵ νν9]}]-ἀοίησ.  οΥα ποτα ἴα Κηον]εάρο---ἰῃδῖϊ ἰ5 ἴὸ 

5ᾺῪ Ργαοίίςαὶ ννἰϑάοπι (φρόνησις), τσμμε δοϊίοη, ἢ σοηρεϊνοά, 

1 Ζεῖϊεγ, ϑοογαίες ἀγα ἐλε δοοσγαΐές δελοοίς, Ὁ. 133. 
Ξ. Εἰ. Ειάε». νἱὶ, τ. 

...»...ὕ:ἕ 



ὩΝΖΣΑΟΦΟςΖΖΟΝ. ΧΧΚΙ͂Χ 

[ΟΠ]Π}ονν5. οὗ ἰἰβεῖξ; ἔοῦ πὸ οὔθ ΚηονιηΡΙῪ ρῥγαίειβ ννῃδί ἰ5. δν]] ; 

ἃηα ἴΓ {πεῖ δῖε ἿᾶβϑεῈ5 ἴῇ ΜΏΪΟΒ πΊθη 56 Ὲπὶ ἴο δοΐ δραϊηϑί 

Κπον]εάρα, ΓπΠ6 ᾿ηΐεγθησα ἴὸ θῈ ἄγαννῃ ἴ5, ποῖ {παὶ Κπον]εᾶσε 

Πα το σ- ΟΠ ΔΓΕ σΟΙΏΡΔΙ0]6, θαΐ Πδΐ ἴῃ {Π6 σαβ65 ἴῃ αιιθϑίϊοῃ 

{π6Ὸ βιρροβεά Κπον]βᾶάρα ννὰ5 δἴϊζεσ 8411 ἱρπούδῆςθ. Ψιίγίαθ τΠθη 

15 Κπον]εάρε, Κπον]εάσε δ οησε οὗ εηα δηᾷ οὗ τηβδῃ8 ἰγγθϑι 5Ε 10} 

ΓΘΔ] βίη ρ᾽ [561 τῇ οὶ. ὙΠ θηςα 1 [Ό]]ονν5 {παΐ [Π6 βανοσαὶ νἱ τί 65 

γνΠΙΟἢ ἀ΄Ὲ. ΘΟΠΊΤΠΟΙΙΪΥ αἰ. 1 ησ 5 ῃ6 α αΥα Θϑϑθη ΠΥ πο, 2 Ζείν, 

7μ5έε, σοι γαρε, απιὰ ζθηιῤόγαηεε ἀγα ἴῃ 8 πδιηθ5 ψ Π]Οἢ τυζραῖο7, 

Ῥδδῖβ ἴῃ αἰεγεπε 5ρΏετο5 οἵ δοίίΐοῃ. Τὸ ΡῈ ρίοιιβ ἰ5 ἴο Κῆονν 

ν ῃδς 15 ἀπὸ ἴο {πΠεῸ σοάβ; ἴο θὲ ι5ῖ 15 ἰο Κπον ψνῃαΐ ἰ5 ἄπ ἴο 

τη6η ; ἴο 6 σουγαρθοιβ 15 ἴο Κπονν Πδϊ 15 ἴο Ὀ6 ἔβαζε δπᾶ νῃδΐ 

15 ποῖ ; ἴο θὲ ἰειπροζαΐθ 15 ἴο πον πον ἴο τι58 ννῆδί 15 σοοά δπὰ 
ἀνοϊὰ ννῆῃδΐ 15 ὅν}! ΤὨϊ5 1} Ἔχρίαϊη ΧΕπορμοη᾿5 βίδίεπηθηΐ 

τΠδἰ ϑοογαίεβ ἄγεν πὸ αἰβιϊποίίοῃ Ὀείννθθη σοφία ἀπ σωφροσύνη 
{πΠ|.χ 4. 

ΕῸΓ [Π6 ΡΓΟΡΕΟΥ πηάεγβίδησιίησ οὗ ϑοογαῖθϑ᾽ εἰ σα] νίθνν5 1Ὲ 15 

Θ5ϑθηῖ8] ἴο ποῖϊσα {παΐ “τ [Π6 παοαϑϑιίν ἔου ἤυτηη655 οὗ ραγροβα, 

85 Μ611 δ5 {π]π655 οὗ ᾿ἰπϑῖσῃΐ, ννγὰβ ποΐ δάδαϊμαδίο]ν τεοοσηϊβεά [ἢ 

τῆς ϑοοίδίίς ἀοοίτγίηθ, ἴῃς ἰΟΥΠΠΕΥ 44] ννὰ5. 8411 [Π6 ΠΊΟΥΘ 

ΠΟΠΒΡΙ ΟΠ ΒΥ πηδηϊξαϑίεα ἴῃ ΠΙ5 1162, ῬΘΥΒΟΠΔ] ἢΥΠΊΠ655 νγὰ5 
ΠΕΟΘσβδΥν [ἢ ΟΥ̓ΘΥ ἴο ΟΔΥΤΥ Οἷζ 5100 Ργαοῖσα] σοην] ΟΊ 0 Π5 85 Πδα 

Ὀεθη αδἰζαϊηβ 3, Ασοογάϊηρὶγ, γα πη {παΐ ΧἝΠΟΡΠΟΙ 15 ἔα}}Κ 

Αἰῖνα ἴο τῆς ἱπηροτίδηςε οἵ σοηϑίἀογιηρ ϑοογαίθϑ᾽ ἰθδοπίηρ δηά 
Ἑδαγδοίου ἰοσείμοσ. 40») σμεοῖ τυογασ, Π6 5γ5, Ἷεῖ τογιαϊμεΐ 

αγισευεγίιο ἐρ ἀξ τυογαῖς, εἴα] δοιγαίες »ηοιίαῖ ἐλ6 γ171ες ὁ Δξ 

αϑοοεζαίε5, για ἐλεηε ὀοίδ γιογε φίοιές αγιαἱ γ107γ6 «17 ζοτες. 

Αραδίῃ, μα εὐ]ορῖϑθϑ ΠΪΠῚ ἃ5 ἃ τη046] οἵ 56] -σοπίγοὶ, ἃ5 ἀθονε 8]]} 

οἴ μεῖβ ραϊίεπίὶ οἵ ψὶηίθι 5 σο]α δηα 5 ΠΊΠΊ6 15 μθαΐ δηᾶ το] οὗ 

Ἔνεῖν Κιηα,---Ὀν μἰ5 οηθγα] Ἐχϑιηρ]ε Ἱπ]ρ] Δ ητηρ᾽ ἴῃ ΤηΔηΥ ἃ 

Ραβϑίοη [οσ νἰγίιιε δηα ἃ ορε {παὶ Ὀγ σαγθία] τηδηαροιηεηΐ οἵ 

{πο πλβεῖν 65 ἴπεὺ ἴοο νου] θδοοῖηα Ὀθαυεἔα] δηα σοοά (Ι. 1]. 1-- 3). 

1 7φοῖϑοη, Ζ.ς., Ῥ.- 237. 
3 Θιάσντοῖ, δ] δέον ἡ Εέλέες, Ῥ. 27. 

8. ΘΠ Π]Υν ϑοογαΐθθ᾽ αἰσοῖριε Απείϑίμεηδϑβ, ἔπε ἔουπάογ οἵ Ογπίςοϊσπι, με]ά αὐτάρκη 

τὴν ἀρετὴν εἶναι πρὸς εὐδαιμονίαν, μηδενὸς προσδεομένην ὅτι μὴ Σωκρατικῆς ἰσχύος 

(δέορενγιες Ζιαεγέϊς, νἱ. τ). 



Χ] ν ΟΣ. 

ΔΉ Θη ἀείεπαϊηρ 5 πιαβίοθυ ἀρϊηβὶ [ῃ6 σμαῦσο οὗ γερο η δ: 0} 
[οΥ ἀπὸ πηϊδάθοαᾶς οἵ ΑἸοϊ θαάθβ πὰ Οτίτϊαβ, Χοπορἤμοη υὑὐρθ5 

ταὶ ϑοοζαίθθ 5ῃοννβα ἨΪΠΊ56] ἴο ἢΐ5 αϑϑοοϊαΐϊεβ δ5 ἃ Ὀθδυῖίαὶ 
πα βοοά Ὀεϊηρ, γϑαβοηϊηρ ὙΠ ἢ τΠθ πὶ ποδὶ Ὀθαατ αν ἀρουξ 

νἱγίαθ δηα Οἴου Πυπηδη σΟΠΟοΥη5. ΕὈΥ, ἃ5 ἰοὴρ 85 ἴπΠ656 ἔνγο 

ΘΓ. σΟΙΡΑΠΪΟη5 οἵἨ ϑοοζαῖθβ, ἴΠθῪ σοηιίπιθα 5οὈοτ-τηϊ 64, 

ῃοΐ 5ΌΓΕΙΥ ἔγοιτὴ θαυ οὐ ρα] πηθηΐ δἱ ἢἰς μαπάϑ, θὰΐϊ Ὀδοδιβα 

{ΠῸῪ ννοΥα ἔου [Π6 {{π|6 σοηνϊπορα {μαΐ δυο σοπάμποίς ννὰ5 Ὀαδϑβί 
τ Ὑδ} 

ΛΥΒαΐθνθγυ ννὰβ “Ῥθδι 1] ἀηα σοοᾶ᾽ ϑοογαίθβ μοῖά παΐὶ ἢς 

Πλ5ῖ ΠΟΟΘΒΒΑΤΪν ἄο. Βα οἵ “τῆς ροοά᾽ δπᾶ “τπ6 θϑδαυτα]᾽ ἴῃ 

16 αρϑίγαοι ἢ6 σοι]ᾶ σῖνα πΠῸ δοσουηΐ ; 4]1] ἢ6 ψουἹὰ 5αὺ ννᾶϑ5 

{παῖ 6 Κπεν οὗ πο φορά “νη ϊοἢ ννὰ5 ποῖ βΟοα ἴου βοπιοίῃηρ ἴῃ 
Ραγ οι ]αῦ᾿ ; ΠΘησα ἴῃ ΡΥ ΟΌΪ]ΑΥ σα565 ἢ6 νγὰβ αἰννᾶγβ γεδανὺ ἴο 

Ρίονϑ {Ππαΐ [Π6 σοοά 15 4150 υιϑϑῖα] δηᾶ {παΐ [Π6 θθδυςα] 15. 4150 

ΡΓοΠίδ 161. Ηδ ννὰβ ψῃδϊ να 5ϑῃου]Ἱᾶά πον 641] ἃ υἰ}Πςαταπ. Τὸ 

ἀγαθὸν ὠφέλιμον 15 Πἰδ5 ἰοχί,-ττα οχὲ ἀρυπάδητν Π]πϑίγαϊθα ἴῃ 

τῆς “77εηνιογαῤΙἼίξα, 6.5. 1ν. νὶ. 8 :---ογῖο γιοτν, ᾿ξ τεΐλγ αἰδηρτες, οτερδέ 

τὐε ο σεαγεῖ 707 ἐλε ρσοοά 171: ἐλ1ς τὐαγ ὅ--7γ1 τυλαΐ τὐαν 3----.120 γοιε 

ἡλίμά ἐλαΐ ἐλε σαηησ {λίγο ἐς σφιεαίλν τεδοϑεῖ ἐο αἰ 3---Ἴο, 7 αο 

γ0έ-- οιε λοίαῖ ἐλαΐ α ἐλήγιρ' τὐλέολ ἐς εδογηε ἐο ο716 ἐξ 507,16 127)16.5 

1 4ΤῊς Κπον]εᾶρε οἵ σοοά δὲ νυν ϊο ἢ ϑοογαῖθϑ αἰπὶς ἴς πιϊςοοηποεῖνοα ἱΓ ννε {πη οἱ 
ἴ δ5 Κπον]εάρε οἵ Ὑίγιις ἂς. ἀϊσεῖποι ἔγοπὶ [πίργοϑι, ΤῊς ἴογος οὐ ἢϊβ αἀὐσυπιθηξ 

ἀερεπᾶβ ροὴ δῇ ᾿πβεραγαῦϊς πίοπ οἵ τῃ6 σοποοριίοης οὐ ψιγίυθ απὰ [πιϑγαϑὲ ἴπ 
τῆς βἴηρ]ς ποϊΐοη οὔ σοοά. ΤῊΪΒ υἱπίοπ ϑοογαῖος ἀἰὰ ποῖ, οὗ σουγϑα, ἰῆνεηῖ; ἢς ἰουπὰ 
ἵτ, 5. πε Θορῃϊβιβς αἰά, ἱπ της σοππιποη ἐπουρῆὶ οὗἩ Ηἰβ αρε; Ὀυΐ ᾿ξ νναὰβ ἴῃ 6 ῬΥΪΠΊΑΥν 
τηογα! ξαποτίοη οἵ Ὠΐβ ἀϊαϊ σεῖς ἕο ἄγαν ουξδαπαᾶ ἀτῖνε Ποπια ἰϊ5 ργασεῖσαὶ σομβθα ΘΠ 665. 

ΤῊΣ Κεσπεὶ οὗ τῃ 6 ροβίεῖνε πιογαὶ τθδοῃϊης νυν ϊοῃ ΧΕπόρμοη δειγί θα τεβ ἴο πὶ 15 ἰδ 
Ῥτοίουπα σοηνϊοτῖοπ οὗἩ Πς γϑαὶ τὶν ἀηὰ ὄβϑεητίαὶ Παγπιοπν οἵ ἴδε ἀϊβεγοης σοπβεξαθπεβ 

οἵ Βαπιδη ρσοοί, 85 σοιηπ οἷν γεσορη σε ; Ἔβρεοῖα!]ν ᾿ἷ5 ἐαγπεϑβὲ δε] ἰῇ ἴῃ τῃς ἐππΐποπς 
νδῖυς ἴου ἴῃς ᾿ηαϊνίπιΆ} οὐὁὨ τῃοβε ρσσαῖς 97 ἐδ σοιεῖ νν Ἀϊ ἢ τι θη ἃ5. ΠΟΥ τπονγαετα ΠΊΟΥς 
Ῥγαϊβεά τπδη βουρῆῃξ Ὁ ργδοιῖσαὶ πιὸπ σοπογαὶν. Ετοιη τΠΪ5. σοηνϊοτίοη, πιαϊπταϊπεὰ 
ἈΪΟΠΡ Ἰἢ ἀπ ἀπγϑα] βεὰ 1άδα] οὗ ἴῃς Κπον]εάρε ἐπα ννου]ὰ βοῖνε 8}1} ργασεῖσαὶ ργοθ]ειπβ, 
ΒΡΓΪΠΡ5 της δἴπραϊαῦ σοπι δἰ παιίοῃ οὗἩ πυα!ῖε5 Ἔχ ἰδ τοα θοῖῃ Ὀν τπς τεδοπῖηρ ἀπὰ τΠς 

ῬΕΥΒΟΠΑΪν οὗ τη]5 υπίαιια. πῆᾶῃ, ἃ5 ΠΟΥ ἅτε ργεβεπίεα τ 5 νυ ἱ ἢ ἱποοπηραγαῦ ]ς 
ἱπιργοβϑίνε 655 ἴῃ ΠΙΆ αἰαϊοριιθ5 οἵ Ρ]αῖο. ) εὲ βεεπὶ ἴο 5ες 56] [-βαοσῖπος ἴῃ ἴΠ6 σΑΓῸ 
οἵ βεϊ γεσαγᾶ; ἃ Ἰοίτν βρί για] ν ΒΙεπάεαὰ νυ ἃ Ποσποὶν σοπιπιοητ-βθηβε; ἃ ἰδγνιὰ 
ΘΠ 9] 8 5πὶ ἴῸΓ δχοοίϊεπος οὗ οπαγαοίθσ, ἀπά δῇ αηγοβεγνοὰ ἀενοιίου ἴὸ τῆς ταῖς οὗ 

Ῥτοάιοῖηρ ἴτ π᾿ ὨΪπι5οὶ Γ ἀπὰ οἴποτβ, παϊίςνεῖϊεα Ὁν ἃ οοο] πιοοκὶπρ ἴγοην; ἃ βιδεὶς, 

ἴπέεπβα βοθριοἶβπι ρἰαγίπρ του ἃ βἰπιρὶς ἀπὰ γϑϑοϊῖς αοοερίαπος οὗἉ ουβίοπιαγν ἀυτῖες, 
Ἰ||κε ἃ Ἰατηθεπε ἤλπις τπαῖ μας βοπιεῆον ἰοϑὲ ἰϊς σογγοβῖνς αὐ} εἴς ᾿ ποϑι ΘΟΥΎΊΟΚ, ἀνε, 
ΡΡ. 26, 27. 



ΨΧΥΙΒΟΡΟΘΖΖΏΗΟΝ.: ΧΙ 

λανηηζ ἐο αγιοΐλεγ 3---Οὐγέαζειλν-- 741 πυοιεϊα νοι σαν ἐπαΐ ἐλδγε 

25 αγιγέλΖ7ιρ ὁ͵δ6 ροοα ἐχεοῤέ τὐλαΐ ἐς τ567141 3--- οί 2.-- 7 γολίσετυς 

λόγι ἐλαΐ ἠλ6 τέδεγε ἐς σοοαῖ ἐο τυλο,δοου 7 1: ἐς ἐδοϑε. Αφραϊῃ, 

ἴῃ ΙΓ. ν]]. ὃ ννε ἃῦα ἰοἹα τῃδξ ϑοογαίεβ θαάβ ἢΐβ αϑϑοοϊαίεβ θθυγαῦα 
οἵ ργοβί]εββ βἰπαν, Ἔβρθοῖα!]ν ἴῃ Ρηγϑίοβ; μΠῈ ψου]Ἱᾶ ΟΗΪΥ Ἰοΐη 

{Π 61 ἴῃ ΔηΥ ἀἰβοιιββίοη μεχρὶ τοῦ ὠφελίμου, μή ο ἐλε Ζέγεῖΐ 522 ὃν 

τεἼ22γ. ἘΔΙΠπσ ἴῃ ἢ ομα ΠΟ Πδα Ῥεεη εἰεοίεα ἃ (πη οΊαὶ, 

ἢς Ἔχϑιηηϊηθα {Π6 αιεβίϊοη, ΟΥ̓ Παῖς ἰ5 (Πς νἱτίπθ οὗ ἃ σοοά Ἰεδάεδγϑ 

δ ῥίη 977 αἱ οἶον φιαϊἠἼε5, 5ϑαὰγ5 ΧἜΠΟΡμοη, «ϑσεγαΐες [7 

ογῖν ἐλε εαῤαςίέν ἐο »ιαζε παῤῥν ἔλοϑσο τυΐοηε Δ ἐσααῖς (111. 11. 4). 

ϑρεακίῃσ (1η ΙΝ. 1. 2) οὗ {ῃ6 ϑἰρὴβ Ὀν ννῃϊο ἢ ϑοοιαῖθϑ ἀδίθοϊθα 

“βοοα παίιγαβ,, ΧΕἝΠΟΡΠΟΩ ΠΊΕΠΙΙΟΏ5. ΘΒΡΕΟΙΔΠΥ ἃ ραβϑίοη ἔου 

1Πο568 βία νΠΙΟἢ ἰεηα ἴο σοοά τηδηδρσεμηθηΐ οὗ Πουϑε ΠΟ] ΟΥ̓ 

βίαϊε ; σφελ ῤέγϑογις, ἀξ ᾿φία, γι6φα] ογιῖν ὧέ φαπέεαΐεφαί ἐο ὀεεογ γιοΐ 

ογιῖν λαῥγ ἐλεγεδοῖνες ἀγα] ἀαῤῥν »ιαγιασογς οΓ ἐλοήγ ζομσελοίας, 

μέ αἷδο σαῤαδίε οΓ »ιακῆγιρ οἵλε7: ----τολείλεγ τρηαζυζαμεαίς ΟΥ̓ 

σαίε5--- αν αὖο. 

ΟὐςοΑβίοηδ}]γΥ, Ἔνθ ἴῃ ΧΕΠΟΡΠΟΗ, ἃ ΒΊΟΥ ποία 5. ϑίσγιοϊε". 

ἘΞΡεοΙδΠΥ 15 [Π15 ἴΠ6 σα56 ἴῃ ἴῃς σοηνευβδίοηβ ΜΙ {πε βορϊϑβί 

Απίρμοη, ΠΟ Ππ5 δἀάγεββαβ ϑοογδίαϑβ :-- 

ὙΝγ, ϑοοιαίεβ, 1 δἰνγαυβ ἐπουρῃΐ τὲ νγὰβ Ἐχρϑοίεα οἵ βξἰυάεπίς. οἵ 

ῬΒΠΟΞΟΡΏΥ ἰο σσον ἴῃ ΠΑΡΡίπθββ ἄδην; Ὀαπΐ γοι 5θεῖ ἴο πᾶνε γεαρεα 

ΟἴΠΕΓ ἔγα5. ἔγοτη νου ΡΠΙ]ΟΘΟΡηγ. Αἴ δὴν ταΐβ, νοι δχὶϑί--- ἀο ποί 

ΘΑΥ ἰἴνε---ἰῃ ἃ βίυ]ε βοἢ 45 ΠΟ Τῆ8ῃ 56υΎ νη ὈΠΩ͂ΘΥ 8 τηδβίευ νου ]Ἱα ρμὰΐ 

Ρ ψ. Ὑουγ τηεαΐ ἀπα γουγ ἀσπὶς ἀγα οὗ {Π6 ομεαρεβί βογί, δηά 85 ἴο 

οἸοίῃ 65, γοὰ οἰηρ ἴο οπ6 ψγείομεα οἱοαῖκκ νυ Π10}} 5εῦνεβ νοῦ [ῸΓ Μ]ηΐοΓ 

8ΔΠα ΒΌΙΏΊΕΥ ΑἸΠ|τε; ἀπ 50 γοι σὸ {πΠεῈ ΨΠῆΟ]6Ὲ γϑαῦ τουπα νου 5Π065 

ἴο ΥουΓ ἔεεξ οὐ ἃ 5ῃϊτί ἴο γουγ Ῥδοὶ. ὍὙΠΘη ἀραΐη, γοῦ ἀγα ποῖ ἴογ ἰδ κίηρ 

ΟΥ τηδ Κη ΤΠΟΠΘΥ, ἴΠ6 τῆθγα βϑεϊίηρ οὐ ψΠΊΟ 15 ἃ Ρ]θαβαγα, ανθη 85 {ΠῈ 

Ῥοββεββίοῃ οὗ 1 αὐάς ἴο [Π6 ϑυνεείπεββ δῃηα ᾿πάβρεπάεποα οὗ εχἰβίεησα. 

Ι ἀο ποΐ Κπονν ψΒείΠοσ γοὰ [Ό]]ονν [Π6 σοιητηοη τὰ}16 οὗ θϑοῃεῦβ, γῆ 0 

ΕΥ ἴο ἐλϑῃίοη ἐμεὶγ ραρὶ 15 ἴῃ ἱπηϊδίϊοη οὗ {παιηβενεβ, δπΠα ρΥοροβα ἴο 

τηοῦ]α {Π6 σΠδγδοίθυβ οἵ γουγ σοιτηραπίοηβ; Ὀὰΐ 1 γου ἄο, γοῦ οὐρῃξ ἴο 

ἀ γουγϑεὶ ργοίεββου οὗ [Π6 τί οἵ ψυγείο πε η 6855. 

1 ἍΤ τῆε πιουῖῃ οὗ ϑοογαΐες οἵμεὺ υίεγαποαβ ἀγα τηςῖ ΙΓ, ᾿εδάϊηρ 5 θεγοηα (ἢ 15 
Ξυρετγῆοίαὶ στουπα οὗ τηογλὶ]ὶ ἀιτῖες, Ὀν ρἰδοῖηρ {πΠῈὶ βϑϑεπίῖαὶ δἀνδπίασε οὗ νίτγειε, {πα 

Ῥύγροβξε ψγῃ]ςἢ ἴΐ Ξεσνεβ ἀπὰ Ὀεοδιβε οὐ ψῃ] ἢ ἴσ ἰ5 σοοὰ απὰ Ὀδαιυεῖία!, ἴπ ᾿ἴ5 ᾿ηἥπιεπος 

ΟἹ {πε ἱπιβι]ςοῖιαὶ 11ξπ οὗ πιδη ᾿--- ΖΕ. ΕΞ, δϑεγαΐές ρα ἐάε δοογαΐξίς δελοοίς, "Ὁ. 151, 



Χ] ΦΥΙΚΟΡΟΟΤΖΤΖΟΝ. 

Ι͂η 1Πς σουτβα οὗ 15 γορὶν ϑοογαΐοϑβ 5ρθαῖζβ 45 [Ὁ]]Ονν5 :--- 

οι ἀρρασθηί!ν νν}}} ποὶ Πανο ἴἴ (πΠᾶΐ 1, ννῆο πὶ δνϑὺ ἰγαϊ ππρ' τυ 56} Γ 

ἴο δπάπγε (ῃἷ5, {Παΐ, απ (ῃς οἴποῦ (Πϊπρθ νυ οἢ τᾶ  Ὀεί4}} (Πς Ὀοάν, 

σἂη Ὅταν 4}1] Βαγάβηῃϊρβ ποῦς θαϑη {πα γὙουγβο] [οσ ἰπϑίαποθ, γῃῸ 

ΡΕΥΠΔΡ5 ἅτ ποῖ 50 ργαοίἰβεά. ᾿πά ἴο ὄβοᾶρβ βἰανθυν ἴο ἴῃς Ὀ6}]Υ οὐ ἴο 

5166} ΟΥ̓ ἸθοῃοΎΥ σδῃ γοιῖι βιρροβί πλοτο οἤβοςίνο τηθδη5 {ΠΔη ἴῃς Ῥοββεββϑίοῃ 

Οὐ 50Π1Ὶ6 ποῈ ΡονοΥΓα] αἰἰγασίίοη, βοπηβ σοι Πίθυ-ομαγπὶ ἡ ΠΙ ἢ 58}.4}] 

β᾽αάάδη ποῖ ΟὨΪΥ ἴῃ (Π6 ἀδίηρσ, ας ὈΥ ἴΠ6 Πορε βπκιπαϊ]βὰ οὗ 115 Ἰαβεϊηρσ 

᾿βϑία! ηθϑ ὺ Απά γεὶ (Πϊ5 γοι ἦο Κηον : ἸΟΥ 5 ποῖ ἴο ἢϊπὶ γγῆο ἔδεϊβ ἢ8 

ἰ5 ἀοἴπρ' νν6}} ἴῃ ποίην ; 1 θεϊοηρβ ἴο 9Π6 ψ»Π0 15 ρειϑυιαάθα {Ππαΐ (Πϊπρϑ 

ἄτα Ρτοργοϑϑίηρ νν ἢ πὶ, 6 ἴΕ ἘΠῚ ρα οὐ [Π 6 ἡγουϊκίηρ οὗ ἃ νθϑ56], Οὐ Δ 

οἵ τῆς πουβαηά ἀπ οπα (Πΐηρθ Οἡ ὙγῃΪΟ] ἃ πηᾶῃ ΠΊΔΥ σἤᾶποα ἴο 6 

ορογεά. Τὸ Βῖπι ἴἰ ἰ5 σίνβη ἴο γϑ]οῖςε 5 ἢβ γϑῆβοί5, 7 αγὲ αἰρίγιρ τυεῖ!. 

Βυΐ 15 (ῃς8 Ρ᾽δάβιγα ἀθγῖνεα ἤτοι 411 {Π656 ραξ ἰοροίμου μα] Γ 5 Ἰουοιβ ἃ5 

1η6 σοηβοΪΟιιβ655. οὐ Ὀεσοπηϊηρ Ὀρίιου οπββαὶῇ, οἵ δοαυϊγίηρ Βείίεγ ἀπᾶ 

Ὀοιίου ἔτι βὺ ὙπΠαῖ, (ΟΥ̓ τὰν ρατί, 15 [6 Ὀ6] 16 1 σοπίϊηιια ἴο Ομ τ ἢ... 

Υου, Απερμοη, ννου]ά βεθηὶ ἰο βιισραβί [Παΐ Πα ρρίπεβ5 οοῃβίβίβ πὶ ΠΧ ΌΓΥ 

πα οχίταναραποα; 1 Πο]ὰ «ἃ αἰϊεγεης οτεθά, Τὸ Πᾶνα πὸ τγαηίβ αἱ 81] 

ἰδ, ἴο ΠΥ Πιϊπ, δὴ α((ραίς οἵ ἀοάπεοαά; ἰο πᾶνε δ5 ἴδν νναπίβ 

ἃ5. ῬΟΒΒΙΌΪῈ (ῃ6 πϑαγεδί ἃρρύόδοῖ ἰο (οασπεδά; δηὰ 45 παΐ νυν ἢ 15 

αἰνίης ἰ5 τηἱρῃιοϑί, 50 {Ππαΐ 15 ποχί τιϊσηἊθϑὶ ννΠ]οἢ σοπι85 οἱοϑβαβὲ ἴο (ἢ 
αἰνίηα, 

[π ἀποίμοῦ ἰηΐθγνίανν ΜΠ της ϑορἰδί, ϑοογαῖθβ οοποϊιάθ5 
ψΠΠ [Π658. ννογάϑ :- 

80 1 5 Πὰν ]βάοηι; Πα ἡ» 5615 ἰξ [ῸΓ πΟΠΘΥ ἴο ἴΠ6 ἤτνδε διά οτ 

νγῈ ΠΑΠῚ6 ἃ 5ΟρΠϊβί, αἃ5 “ποι ρ ἢ οὴδ 5Ποι]4 58 Υ ἃ τῆᾶὰπ Π0 ῥτοϑβιϊ 85 Ηἰσ 

ννϑάοιη. Βαεΐ 1 [6 βαπης πιδη, ἀἰβοθγηΐϊηρ (ἢ 6 ΠΟ ]6 παΐαγα οἵ ἀποίμογ, 

588}} ἰϑδοὴ {παΐ οἴου δνειν σοοᾶ (Πΐηρ, δπὰ ππαῖκα Ηἰπὶ ἢἰ5 {τἰθηά, οἵ 

ΒΟἢ ΔΠ ΟἿΘ νγ6ὲ 54 Π6 ἄοοαβ {παΐ ὑνῃΐοι ἴῈ 5 (πΠ6 ἄυϊν οἵ δνεῖν ρμοοῦ 

οἰτἴζεη οὗ ρϑηι]8 50] ἰο ἄο. [ῖπ δοοοτάαποθ ψὶὰ (Πἰ5 ἱπθουν, 1 ἴοο, 

ΑΠΕΙΡΙοη, μανίηρ ΓΩΥ ἰαβίθϑ, βνθἢ ἃ5 ἀποίῃθυ ἢπᾶβ ρ]θάβιιτα ἴῃ ἢ ΠοΥβο 

αηὰ ἢ5 Ποιπά5β, ἀηα ἀπο Υ ἴῃ 5 Πρ ηρσ σοο 5, 50 1 ἴοο ἴαϊκα ΠΥ 

ΡΙεάβαγα ἰῃ ροοά {τἰοπά5; απ ἴΓ 1 ἢανε ἀπῪ ροοά (μϊηρ' πιγϑ56 1, 1 ἴθαοὶ 

ἴς τπθὰ ΟΥ̓ 1 σομημηοπα (Πθηὶ ἴο Οἴμοτβ ὈΥ Ποῖα 1 (Ὠϊη]ς {Π6 Ὺ 11} ΡῈ 

ΒεΙρβὰ (οὐνναγβ ἴπ {πὸ ραῖῃ οὗ νἱτίαθ, ὙὍὙηδ6 ἰγθαβιιγοβ αἶδο οἵ Π6 νυῖβα 

οἵ οἱά, νυγϊτθ ἀπ Ῥεαιραιῃθα ἴῃ {πεῖν θοοῖκ5, 1 υπίοϊά απὰ Ρδτιβο ἴῃ 

ΠΟΙ ΠΟ ἢ. ὙΥ {ἢ τὴν {τη 5, ΠῚ οὐ αγ65 ᾿ἰρῃϊ ἀροὴ Δὴγ φορά (μίησ, τγα 

πος ,».. πααιάκαπιρωαιθνοκαι.κο-α.-» αἰ....----«--.-.- 



ΤΑ ΟςσΖΤ72ΟΝ. ΧΙ]ΠῚ 

ΟἹ] 1ὑ εβαρουγ, δηὰ τεραγὰ ἰδ ἃ5 μιθαὶ μαίη 1 νγε πιᾶῦ Ὀὰΐ στον ἰπ 

{πο πάβῃρ ἢ οηα δποίμογ". 

Βεῖΐ, ἃ5 ἃ τι]θ, {Π6 {τεαϊπιθηΐ οἵ εἴῃῖσαὶ αιιθϑίϊοηβ ἴῃ τΠ6 

“ἩἝοηηογαῤἧίία 15 ΠΟΥ ΡΥ σοηνεηίίοηαὶ. “1 (ῃς ἀϊαϊορσιιεβ 

οἵ Χεπορδοη, 58γ5 Ζει]ου 2, ̓ϑοογαΐεβ δἰπχοϑδί αἰνναγβ Ὀᾶ565 ἢ5 

ΤΠΟΓΔΪ] Ργθοαρίβ οἡ {ΠπῸ6 πιοίϊνα οὗ υἱΠΠ1Πἰγ. νε ϑῃου]ά αἱπὶ αἱ 

ΔὈϑίπεηςοα, Ὀθσδιισα [Π6 ἀρϑιϊηθηΐ πΠηδῃ Πὰ5 ἃ ΠΊΟΥῈ ρ]βαβαηΐ 118 

πὰ {πε ΠΙσεηίίοιβ; Μὰ 5Που] ἃ ̓πυγ6 ΟἸΓΒΟΙνῈ 5 ἴο Παγάβῃ!ρ5, 

Ῥεσδιβε ἴΠ6 ΠδγαΥ ΠπΊΔη 15 ΠΊΟΥΘ Πϑδιηνυ, απα Ῥβοαῖθα ΠῈ σαπ 

ΠΊΟΓΕ ΘΑΒΙΪΥ νοὶ ἄδηρεῖβ, δηα σαὶῃ ΠΟΙ ἀπ οοῦν; ΜῈ 

5Πο}14 θὲ τποάεϑβίῖ, θεσαιθε Ὀοαϑίϊησ ἄοθϑ Παύπὶ δηά Ὀτίηρϑ 

ἀἴβργασθ να 5που]ά θῈ οὐ ϑοοά [εγπὶ5 ΙΓ Οὐ Το] αενε 5, 

Ῥεσδιιβα ἴΐ 15 αὐϑιγαά ἰοὺ ιι58 ἔοσ Παῦπὶ ψγῆαΐ ἢα5 Ὀθθη σίνϑῃ τι5 

ἴογ οὔῦ βοΟά ; ννε 5ῃοι)]α {ΓΥ ἴο 5εσιισα σοοά [ΠἸ6Π45, βίποε ἃ σοοά 

{τε Πα 15 ἴΠπ6 πιοβέ 561] ροβϑεβϑίοῃ. ὅνε 5Πποι]α οὔθον {πε 1δνν5, 

βίηοβ ορβάϊθηςσε 15 ρσγοάιςοίνε οὗ ἴῃς σγδαίεϑί σοοά ἴο ουγϑεῖνεβ 

ἀῃηά ἴο {πε ϑίαίε ; δη4 ννὲ 5ῃοι!α δρϑίαιη ἔγοιη ΥΟηΡ, 51π66 

ΊΥΟΠΡ ἰ5 αἰνναγϑβ ΡΠ ῃ δα ἴῃ [Π6 απ. Κε 5ῃοι]ά [να νἱ γίποιιϑὶν, 

Ὀεσδιιϑα νἰγέιε σαΥγ 65 οὔἵ [ῃης στοαίαϑδί γενναγάβ θοίῃ ἔγοπι αοά 

Δηα πηᾶη. [ὐη]655 ΧεποΌρΠοη 15 ΠΊ]5] ΘΔ Ἰηρ ΟΠ Θσϑεηίία] ροϊηΐ5, 

ΜῈ τηιδί δ᾽ΐονν {παΐ ϑοογαΐεβ ννὰβ5 ἴῃ βαγηδϑβί ἴῃ δἊχρ]αἰηΐηρ {Πε 

σοοα 85 {Π6 τ5εΐι].᾽ 

1 ερε. τι. νὶ. (ΠΑ ΚΥγπθ᾽ Τ υδηβί διϊοπ). 

3. »ρογαΐες αγιαἰ ἐλε δοεγαξίς δελοοῖςν Ρ. 150. 





ΞΕΝΟΦΏΩΝΈΕΟΞ 

ΑἸΤΟΛΛΑΝΗΛΛΟΝΕΥΛΛΑΤΑ. 

Β. 

ΙΕ 

Βοογδαίεβ δηά ΑτγιβΈρΡαυβ. 

,δοίγαίες ἀτυελς ογι ἐλε 1ριῤογέαηες 97 τοζβεογιέγοἶ, 

ὀοῥεγίαίίζν 707 ογι6 (ἰδοίϊγιϑα 10 γε. 

ἜΣδό ΩΣ ᾿ α 7 , ᾿ 
ὀκει δέ μοι καὶ τοιαῦτα λέγων προτρέπειν τοὺς 

, -“ -" -“ 

συνόντας ἀσκεῖν ἐγκράτειαν βρωτοῦ καὶ ποτοῦ καὶ 
,ὔ Ν [2 Ν «ε«»ὔἢ Ν ΄ Ν , 

λαγνείας καὶ ὕπνου καὶ ῥίγους καὶ θάλπους καὶ πόνου. 
, “- , 

γνοὺς δέ τινα τῶν συνόντων ἀκολαστοτέρως ἔχοντα 
φ Ν ἮΞ ἄν ς Ἃ » Ἂν 5, ὔὕ ᾽ ΄, 

πρὸς τὰ τοιαῦτα, Εἶπέ μοι, ἔφη, ὦ ᾿Αρίστιππε, εἰ δέοι 
͵7ὔ 7 μα ἴω Α Ν 

σε παιδεύειν παραλαβόντα δύο τῶν νέων, τὸν μὲν 
Φ ε Ν Ψ » Ν Θ᾿ ἘΛ Ἵ ᾿ς, ὦ ΄ 
ὅπως ἱκανὸς ἔσται ἄρχειν, τὸν δ᾽ ὅπως μηδ᾽ ἀντιποιή- 

-“» “, ͵ὔ 

σεται ἀρχῆς, πῶς ἂν ἑκάτερον παιδεύοις; βούλει 
“ Ν - “ Ἢ » Ν ἴον 

σκοπῶμεν ἀρξάμενοι ἀπὸ τῆς τροφῆς ὥσπερ ἀπὸ τῶν 
« Ἂ: ἴω -“ 

στοιχείων; καὶ ὁ ᾿Αρίστιππος ἔφη" Δοκεῖ γοῦν μοι 
. Ἁ » Ἁ 3. τ ᾿ δ ͵7 ΕἸ ΨΜ » Ὃ 

ἡ τροφὴ ἀρχὴ εἶναι" οὐδὲ γὰρ ζῴη γ᾽ ἄν τις, εἰ μὴ 
“- ,ἢ 

τρέφοιτο. Οὐκοῦν τὸ μὲν βούλεσθαι σίτου ἅπτεσθαι, 
“ “ [{ ΕῚ ,ὔ ΓΔ Δ ’ὔὕ ἜΧΟΝ 

ὅταν ὥρα ἥκῃ, ἀμφοτέροις εἰκὸς παραγίγνεσθαι; ἰκὸς 

2 



2 ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ [1. 

γάρ, ἔφη. Τὸ οὖν προαιρεῖσθαι τὸ κατεπεῖγον μᾶλλον 
πράττειν ἢ τῇ γαστρὶ χαρίζεσθαι πότερον ἂν αὐτῶν 
"Δ᾽ ᾿ ΕῚ ἣν δ Μ Ἁ ᾽ὔ , 

ἐθίζοιμεν; Τὸν εἰς τὸ ἄρχειν, ἔφη, νὴ Δία παιδευόμενον, 

ὅπως μὴ τὰ τῆς πόλεως ἄπρακτα γίγνηται παρὰ τὴν 
᾽ , » ΄ ᾽ “ » δ Ψ -“ ΔΛ ἐκείνου ἀρχήν. Οὐκοῦν, ἔφη, καὶ ὅταν πιεῖν βούλωνται, 

Ν ὰ “ ᾽ ΄ “ Ε] -“ 7 

τὸ δύνασθαι διψῶντα ἀνέχεσθαι τῷ αὐτῷ προσθετέον; 
,ὔ ἈΝ ᾿' »Μ Ἀ Ἀ Ὁ“ Ε] -“ - [7 

Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη. Τὸ δὲ ὕπνου ἐγκρατῆ εἶναι, ὥστε ῳ. 

7 ᾿ 5 " “ ᾿ ἈΝ » “ ἢ 

δύνασθαι καὶ ὀψὲ κοιμηθῆναι καὶ πρῷ ἀναστῆναι καὶ 
- , , Ν 

ἀγρυπνῆσαι, εἴ τι δέοι, ποτέρῳ ἂν προσθείημεν; Καὶ 
κ » ων ᾽ -“ , ,ὔ Ν Ἁ ΄ Ἁ τοῦτο, ἔφη, τῷ αὐτῷ. Τί δέ; τὸ μὴ φεύγειν τοὺς 

, ᾽ -} 5 Ἁ ὁ , , Ἂ 

πόνους, ἀλλ᾽ ἐθελοντὴν ὑπομένειν ποτέρῳ ἂν προσ- 
“ ον Ε 3 

θείημεν; Καὶ τοῦτο, ἔφη, τῷ ἄρχειν παιδευομένῳ. 
ΝΣ δέ Ὁ Ν θ “ Μ » "ὃ , ε 10 Ν 

ἰ δέ; τὸ μαθεῖν, εἴ τι ἐπιτήδειόν ἐστι μάθημα πρὸς 
- “ ͵ὔ - 

τὸ κρατεῖν τῶν ἀντιπάλων, ποτέρῳ ἂν προσθεῖναι 
πα “ δὴ Ν »"» 7 ἫΨΝ 

μᾶλλον πρέποι; ἸΙολὺ νὴ Δί᾽, ἔφη, τῷ ἄρχειν παιδευο- 
7 Ν . ““ » » Ν »Μ Μ “-“ 

μένῳ: καὶ γὰρ τῶν ἄλλων οὐδὲν ὄφελος ἄνευ τῶν 
»“ ς “ 

4 τοιούτων μαθημάτων. Οὐκοῦν ὁ οὕτω πεπαιδευμένος 
- ΕῚ - ε ο “- .} ΄ Ε εἶ Ν 
ἧττον ἂν δοκεῖ σοι ὑπὸ τῶν ἀντιπάλων ἢ τὰ λοιπὰ 

“ , 7 Ν Ἅ Ἂ Ν Ν 

ζῷα ἁλίσκεσθαι; τούτων γὰρ δήπου τὰ μὲν γαστρὶ 
, Ν -“ 

δελεαζόμενα, καὶ μάλα ἔνια δυσωπούμενα, ὅμως τῇ 
᾿ 
᾿ 

ἐπιθυμίᾳ τοῦ φαγεῖν ἀγόμενα πρὸς τὸ δέλεαρ ἁλίσκεται μίς γεῖν ἀγόμενα πρὸς τὸ δέλεαρ ἁλίσκεται, 
Ν Ν “- Ε 7 7 ἈΝ 5 » ᾿ »" 

τὰ δὲ ποτῷ ἐνεδρεύεται. ἸΙάνυ μὲν οὖν, ἔφη. Οὐκοῦν 
Ν ΜΝ ι ὁ “ Μ Ἁ φ ΄ Ν καὶ ἄλλα, οἷον οἵ τε ὄρτυγες καὶ οἱ πέρδικες πρὸς 

Ν -» ’ὔ Ν ,ὔ Ν ᾽ ΄ὔ “ 

τὴν τῆς θηλείας φωνὴν φερόμενοι καὶ ἐξιστάμενοι τοῦ 
᾿ Χ ᾽ ᾿ , - ΄ 3 , 

τὰ δεινὰ ἀναχογίζεσθαι, τοῖς θηράτροις ἐμπίπτουσι; 

ς συνέφη καὶ ταῦτα. Οὐκοῦν δοκεῖ σοι αἰσχρὸν εἶναι 
Ἀ -» “-“ 

ἀνθρώπῳ ταὐτὰ πάσχειν τοῖς ἀφρονεστάτοις τῶν 
6 θηρίων; "ἔμοιγε δοκεῖ, ἔφη. Τὸ δὲ εἶναι μὲν τὰς 
ἀναγκαιοτάτας πλείστας πράξεις τοῖς ἀνθρώποις ἐν 

ὔ 

ὑπαίθρῳ, οἷον τάς τε πολεμικὰς καὶ τὰς γεωργικὰς 
καὶ τῶν ἄλλων οὐ τὰς ἐλαχίστας, τοὺς δὲ πολλοὺς 
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» 7 » , ,, Ν 7 ᾽ -“ ἀγυμνάστως ἔχειν πρός τε ψύχη καὶ θάλπη οὐ δοκεῖ 
Ἁ ᾿᾿ , 3 7 ᾿ “-“ 4 -» 

σοι πολλὴ ἀμέλεια εἶναι; συνέφη καὶ τοῦτο. Οὐκοῦν 
- , “-“ -“ “-“ 

δοκεῖ σοι τὸν μέλλοντα ἄρχειν ἀσκεῖν δεῖν καὶ ταῦτα 
᾽ κ᾿ , ΄ Ν ς » 

εὐπετῶς φέρειν; Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη. 

“γιήϊῥιες εαγιγιοΐ ογιαἴμγε {δὲ ὀπγαθγι οὐ γε; ἦε 

τυαγιίς αὶ ἐϊ6 οΓ δαξε αγιαΐ ῥίξαξη7ε. 

-“ ᾽ν “-“ 

Οὐκοῦν εἰ τοὺς ἐγκρατεῖς τούτων ἁπάντων εἰς τοὺς 

ἀρχικοὺς τάττομεν, τοὺς ἀδυνάτους ταῦτα ποιεῖν εἰς 
Ἁ ΣῚ »» “- Μ 

τοὺς μηδ᾽ ἀντιποιησομένους τοῦ ἄρχειν τάξομεν; συν- 
, Χ “ ΄ Φ' 5» Ἁ Ἁ , Γι , 

ἐφη καὶ τοῦτο. Τί οὖν; ἐπειδὴ καὶ τούτων ἑκατέρου 

τοῦ φύλου τὴν τάξιν οἶσθα, ἤδη ποτ᾽ ἐπεσκέψω εἰς 
,ὔ »-» δ 

ποτέραν τῶν τάξεων τούτων σαυτὸν δικαίως ἂν τάττοις; 
͵ 5 " σὺν 9 ,ὔ Ν 2 “ 7 

Εχγωγ᾽, ἔφη ὁ ᾿Αρίστιππος" καὶ οὐδαμῶς γε τάττω 
Ν “- 

ἐμαυτὸν εἰς τὴν τῶν ἄρχειν βουλομένων τάξιν. καὶ 
Ἁ ΡΜ ’ὔ Ψ , 

γὰρ πάνυ μοι δοκεῖ ἄφρονος ἀνθρώπου εἶναι τό, μεγάλου 
» “-“ - ἢ ἴα 

ἔργου ὄντος τοῦ ἑαυτῷ τὰ δέοντα παρασκευάζειν, μὴ 
᾽ - “- ) Ν 7. νν ᾿ Ὁ ΜΨΜ 

ἀρκεῖν τοῦτο, ἀλλὰ προσαναθέσθαι τὸ καὶ τοῖς ἄλλοις 

πολίταις ὧν δέονται πορίζειν. καὶ ἑαυτῷ μὲν πολλὰ ὧν 
, ’,ὔ “- Ν ,ὔ “ Ν Ν 

βούλεται ἐλλείπειν, τῆς δὲ πόλεως προεστῶτα, ἐὰν μὴ 
, “ ς ΄ ΄ , 7 , 

πάντα ὅσα ἡ πόλις βούλεται καταπράττῃ, τούτου δίκην 
ες ΄ - “ ᾽ Ἁ » ΞΖ 5 7 μὴ Ἂν ὑπέχειν, τοῦτο πῶς οὐ πολλὴ ἀφροσύνη ἐστί; καὶ γὰρ 

- Α - ΝΜ -» 

ἀξιοῦσιν αἱ πόλεις τοῖς ἄρχουσιν ὥσπερ ἐγὼ τοῖς 

οἰκέταις χρῆσθαι. ἐγώ τε γὰρ ἀξιῷ τοὺς θεράποντας 
1 Ν Ν Ε Ἀ 2 ,ὔ [λ Ε] δον ἐμοὶ μὲν ἄφθονα τὰ ἐπιτήδεια παρασκευάζειν, αὐτοὺς 

“ “ 

δὲ μηδενὸς τούτων ἅπτεσθαι, αἵ τε πόλεις οἴονται 
“- “» - Ν 

χρῆναι τοὺς ἄρχοντας ἑαυταῖς μὲν ὡς πλεῖστα ἀγαθὰ 
͵ 

πορίζειν, αὐτοὺς δὲ πάντων τούτων ἀπέχεσθαι. ἐγὼ 
φ Ἁ Ν Ἂ ἈΝ ς ΝΜ 

οὖν τοὺς μὲν βουλομένους πολλὰ πράγματα ἔχειν 
᾿ ΄ 

αὐτούς τε καὶ ἄλλοις παρέχειν οὕτως ἂν παιδεύσας 

9 



Ιο 

ΕΙ 

12 

13 

᾿- ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ [- 
΄ 

εἰς τοὺς ἀρχικοὺς καταστήσαιμι" ἐμαυτόν γε μέντοι 

τάττω εἰς τοὺς βουλομένους ἡ ῥᾷστά τε καὶ ἥδιστα 
βιοτεύειν. 

"λο μαά ἐλε ιίθαξαγιίεγ ἐϊγ7ε-ττοῖλδε γμΐογς 07. 16 για ἢ 

“γιίοίῥις τουομμέα ἀϊριδεί 2 γῶ 767 ἃ γη]αἰἱίε 2οσίλίογι ὁέ- 

ζευεόγι γί ἀγα δέαθ67}. 

καὶ ὁ Σωκράτης ἔφη" Βούλει οὖν καὶ τοῦτο σκεψώ- 
μεθα, πότεροι ἥδιον ζῶσιν, οἱ ἄρχοντες ἢ οἱ ἀρχόμενοι; 
νυ μὲν οὖν, ἔφη. ΤΙρῶτον μὲν τοίνυν τῶν ἐθνῶν ὧν 
ἡμεῖς ἴσμεν ἐν μὲν τῇ ᾿Ασίᾳ Πέρσαι μὲν ἄρχουσιν, 
ἄρχονται δὲ Σύροι καὶ Φρύγες καὶ Λυδοί: ἐν δὲ τῇ 
᾿υὐρώπῃ Σκύθαι μὲν ἄρχουσι, Μαιῶται δὲ ἄρχονται" 
ἐν δὲ τῇ Λιβύῃ Καρχηδόνιοι μὲν ἄρχουσι, Λίβυες δὲ 

ἄρχονται. τούτων οὖν ποτέρους ἥδιον οἴει ζῆν; ἢ τῶν 
“ἢ ΄, ᾽ κ᾿ τυ τὴν 3 , , - 

λλήνων, ἐν οἷς καὶ αὐτὸς εἶ, πότεροί σοι δοκοῦσιν 

ἥδιον, οἱ κρατοῦντες ἢ οἱ κρατούμενοι, ζῆν; ᾿Αλλ᾽ ἐγώ 
Μ εἰὖν 7, 0 Ν ᾽ Ν , 5 Ν 

τοι, ἔφη ὁ ᾿Αρίστιππος, οὐδὲ εἰς τὴν δουλείαν ἐμαυτὸν 
, ᾽ 3. , ,ὕ ΡΥ , ΄ τῶ ἂ 

τάττω, ἀλλ᾽ εἶναί τίς μοι δοκεῖ μέση τούτων ὁδός, ἣν 

πειρῶμαι βαδίζειν, οὔτε δι’ ἀρχῆς οὔτε διὰ δουλείας, 
ἀλλὰ δι’ ἐλευθερίας, ἥπερ μάλιστα πρὸς εὐδαιμονίαν 
ἄγει. ᾿Αλλ᾽ εἰ μέν, ἔφη ὁ Σωκράτης, ὥσπερ οὔτε δι’ 
᾽ “ », Ν , ς ἐῶν [τ ΄ [2 Χ ) 
ἀρχῆς οὔτε διὰ δουλείας ἡ ὁδὸς αὕτη φέρει, οὕτω μηδὲ δὲ 
ἀνθρώπων, ἴσως ἄν τι λέγοις" εἰ μέντοι ἐν ἀνθρώποις 

ὧν μήτε ἄρχειν ἀξιώσεις μήτε ἄρχεσθαι μηδὲ τοὺς 
ἄρχοντας ἑκὼν θεραπεύσεις, οἶμαί σε ὁρᾶν ὡς ἐπί- 

“-“ “ 

στανταῖ οἱ κρείττονες τοὺς ἥττονας καὶ κοινῇ καὶ ἰδίᾳ 
κλαίοντας καθιστάντες δούλοις χρῆσθαι. ἢ λανθάνουσί 
σε οἱ ἄλλων σπειράντων καὶ φυτευσάντων τόν τε σῖ- 

τον τέμνοντες καὶ δενδροκοποῦντες καὶ πάντα τρόπον 

πολιορκοῦντες τοὺς ἥττονας καὶ μὴ θέλοντας θερα- 

-- 



1 ΑἸΤΟΛΛΑΝΗΛΛΟΝΕΎΛΛΑΤΑ. Β. 5 

΄, , 7ὔ 7. "» 

πεύειν, ἕως ἂν πείσωσιν ἑλέσθαι δουλεύειν ἀντὶ τοῦ 

πολεμεῖν τοῖς κρείττοσι; καὶ ἰδίᾳ αὖ οἱ ἀνδρεῖοι καὶ 
Ν ᾿ , Ἀ ᾽ , , 3 3.» ὧδ δυνατοὶ τοὺς ἀνάνδρους καὶ ἀδυνάτους οὐκ οἶσθ᾽ ὅτι 

, “Ὁ 

καταδουλωσάμενοι καρποῦνται; 

,δοίγαίες σἤοτυς ἐλ6 ἀαηρεγ οΥΓ “γιέ ῥιέος ἀθ517γ6 )οΚ7 

Ζγιἰεῥο)ια 7166. 

Ὶ 3 ,ὔ “ “ Ἁ , “. 

Αλλ᾽ ἐγώ τοι, ἔφη, ἵνα μὴ πάσχω ταῦτα, οὐδ᾽ εἰς 
,ὔ Ἷ Ν᾿ ᾿ ᾽ ἊΝ , “ 

πολιτείαν ἐμαυτὸν κατακλείω, ἀλλὰ ἕένος πανταχοῦ 
Ε; Ν ς ἴω 

εἰμι. καὶ ὁ Σωκράτης ἔφη" Τοῦτο μέντοι ἤδη λέγεις 
ὃ Ἁ Ἀ ΝΝ ᾿ » Φ [4 ν᾿, 

εὐνὸν πάλαισμα. τοὺς γὰρ ξένους, ἐξ οὗ ὅ τε Σίνις 
δι Σ ,ὔ δ Ε , ᾽ ΄ ᾽ Ν Ψ, 

καὶ ὁ Σκείρων καὶ ὁ ἹΙροκρούστης ἀπέθανον, οὐδεὶς ἔτι 
- Χ “ - 

ἀδικεῖ. ἀλλὰ νῦν οἱ μὲν πολιτευόμενοι ἐν ταῖς πατρίσι 
Ἂν, , ,ὔ “ Ν᾽ ᾽ - ἊΝ , δι 

καὶ νόμους τίθενται, ἵνα μὴ ἀδικῶνται, καὶ φίλους πρὸς 
Ὁ » , Γ ΝΜ “Ὁ ,ὔ 

τοῖς ἀναγκαίοις καλουμένοις ἄλλους κτῶνται βοηθούς, 
ἈΝ -“ Ἕ }] , ω ᾿ Ὁ 

καὶ ταῖς πόλεσιν ἐρύματα περιβαλλονται, καὶ ὅπλα 
““ Φ ἴω ν 

κτῶνται οἷς ἀμύνονται τοὺς ἀδικοῦντας, καὶ πρὸς τούτοις 
Ὑ ΒΗ , , Ν ς Ν 

ἄλλους ἔξωθεν συμμάχους κατασκευάζονται, καὶ οἱ μὲν 
- , “ Ν 

ταῦτα πάντα κεκτημένοι ὅμως ἀδικοῦνται" σὺ δὲ οὐδὲν 
δ , ΝΜ ᾿ Ν - « “- ΥΨ - 

μὲν τούτων ἔχων, ἐν δὲ ταῖς ὁδοῖς, ἔνθα πλεῖστοι 
᾽ χω Ἁ , , ἊΝ (- ἴ, Ε] 

ἀδικοῦνται, πολὺν χρόνον διατρίβων, εἰς ὁποίαν ὃ 
δ ““ ἴω δ "] ἡ 

ἂν πόλιν ἀφίκῃ, τῶν πολιτῶν πάντων ἥττων ὧν καὶ 
Ν “ , ἢ ,ὕ « , » 

τοιοῦτος οἵοις μάλιστα ἐπιτίθενται οἱ βουλόμενοι ἀδι- 
“- “ Ν Ν [ὰ 3 ᾽ Ἂ δ 2 “Ὁ 

κεῖν, ὅμως διὰ τὸ ξένος εἶναι οὐκ ἂν οἴει ἀδικηθῆναι; 
ἢ διότι αἱ πόλεις σοι κηρύττουσιν ἀσφάλειαν καὶ προσ- 

, ΝΟΣ ΄ -» ΕΥ̓ , λ ἴοι Ἂ » ἰόντι καὶ ἀπιόντι, θαρρεῖς ; ἢ διότι καὶ δοῦλος ἂν οἴει 
“-“ Ἷ Ὁ , Ν 

τοιοῦτος εἶναι οἷος μηδενὶ δεσπότῃ λυσιτελεῖν ; τίς γὰρ 

ἂν ἐθέλοι ἄνθρωπον ἐν οἰκίᾳ ἔχειν πονεῖν μὲν μηδὲν ρ α ἔχ μὲν μ 
. “Ὁ Ν , ᾽ὔ ’, 

ἐθέλοντα, τῇ δὲ πολυτελεστάτῃ διαίτῃ χαίροντα; σκε- 
“ “ « ’ “ 

ψώμεθα δὲ καὶ τοῦτο, πῶς οἱ δεσπόται τοῖς τοιούτοις 

Ε. ΧΕΝ, Μ, 1]. 4 

14 

5 

τό 
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6 ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ [᾿- 
-»" - , . ᾿ Θ΄ εὐῶν - 

οἰκέταις χρῶνται. ἄρα οὐ τὴν μὲν λαγνείαν αὐτῶν τῷ 
“- ,ὔ Ν “ , 

λιμῷ σωφρονίζουσι; κλέπτειν δὲ κωλύουσιν ἀποκλεί- 
δ - “ “ ἢ , » 

οντες ὅθεν ἄν τι λαβεῖν ἧ; τοῦ δὲ δραπετεύειν δεσμοῖς 
᾽ , ᾿ ᾽ , ᾿  π ͵ Ἢ 
ἀπείργουσι; τὴν ἀργίαν δὲ πληγαῖς ἐξανωαγκάζουσιν; ἢ 
σὺ πῶς ποιεῖς, ὅταν τῶν οἰκετῶν τινα τοιοῦτον ὄντα 

καταμανθάνῃς; 

ΑἸγιεέῤῥιο λοίας ἐλαΐ “16 διεγάι οΥ α γμἠογὴς ἐϊ72 ἐς ἐριοίεγαδίε. 

,μδοζγαΐίες ἑοίς ἀίηι 1λαΐ 4έ τς ηιϊσίαξζεμ. 

Ὁ -» , 

Κολάξω, ἔφη, πᾶσι κακοῖς, ἕως ἂν δουλεύειν ἀναγ- 
΄ὔ ᾽ Ν ΄ 5 ΄ ε ) ἈΝ Ν 

κάσω. ἀλλὰ γάρ, ὦ Σώκρατες, οἱ εἰς τὴν βασιλικὴν 

τέχνην παιδευόμενοι, ἣν δοκεῖς μοι σὺ νομίζειν εὐδαι- 
Φ , -“ 

μονίαν εἶναι, τί διαφέρουσι τῶν ἐξ ἀνάγκης κακοπα- 
θούντων, εἴ γε πεινήσουσι καὶ διψήσουσι καὶ ῥυγώσουσι ; ῆ 

καὶ ἀγρυπνήσουσι καὶ τἄλλα πάντα μοχθήσουσιν 
. ͵ ἢ} Ν Ν Ὶ ᾽ 40.» “ , Ν ᾽ » 

ἑκόντες; ἐγὼ μὲν γὰρ οὐκ οἷδ᾽ ὅ τι διαφέρει τὸ αὐτὸ 
- ΓῚ Ν Ἀ 

δέρμα ἑκόντα ἢ ἄκοντα μαστιγοῦσθαι, ἢ ὅλως τὸ αὐτὸ 
“ »“" σ΄ ὰ Ἂ σῶμα πᾶσι τοῖς τοιούτοις ἑκόντα ἢ ἄκοντα πολίορ- 
“ Μ , . κεῖσθαι, ἄλλο γε ἢ ἀφροσύνη πρόσεστι τῷ θέλοντι τὰ 

λυπηρὰ ὑπομένειν. 1 δέ, ὦ ᾿Αρίστιππε; ὁ Σωκράτης 
Μ ᾽ -“ “ ᾿ς “ ε , 

ἔφη, οὐ δοκεῖ σοι τῶν τοιούτων διαφέρειν τὰ ἑκούσια 
-“ Φ ς “ 

τῶν ἀκουσίων, ἣ ὁ μὲν ἑκὼν πεινῶν φάγοι ἂν ὁπότε 
βούλοιτο καὶ ὁ ἑκὼν διψῶν πίοι καὶ τἄλλα ὡσαύτως, 

[2 ] ᾽ ᾽ ΜΔ “ Ψ ᾽ , « ὰ 

τῷ δ᾽ ἐξ ἀνάγκης ταῦτα πάσχοντι οὐκ ἔξεστιν ὁπόταν 

βούληται παύεσθαι; ἔπειτα ὁ μὲν ἑκουσίως ταλαιπωρῶν 

ἐπ᾽ ἀγαθῇ ἐλπίδι πονῶν εὐφραίνεται, οἷον οἱ τὰ θηρία 
θηρῶντες ἐλπίδι τοῦ λήψεσθαι ἡδέως μοχθοῦσι" καὶ τὰ 

Ἀ “ 3 “ “ ΝΜ 
μὲν τοιαῦτα ἀθλα τῶν πόνων μικροῦ τινος ἄξιά ἐστι, 

τοὺς δὲ πονοῦντας, ἵνα φίλους ἀγαθοὺς κτήσωνται, ἢ 
Ψ , 

ὅπως ἐχθροὺς χειρώσονται, ἢ ἵνα δυνατοὶ γενόμενοι 
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“-“ -“ -“ Ἀ -“ 

καὶ τοῖς σώμασι καὶ ταῖς ψυχαῖς καὶ τὸν ἑαυτῶν οἶκον 
καλῶς οἰκῶσι καὶ τοὺς φίλους εὖ ποιῶσι καὶ τὴν 

,ὔ ᾽ “- “-“ ᾿ , Ν 

πατρίδα εὐεργετῶσι, πῶς οὐκ οἴεσθαι χρὴ τούτους καὶ 
-“ ΄ , 5 “ “-“ , 

πονεῖν ἡδέως εἰς τὰ τοιαῦτα καὶ ζῆν εὐφραινομένους, 
, ᾿ . , 

ἀγαμένους μὲν ἑαυτούς, ἐπαινουμένους δὲ καὶ ζηλου- 
, 6 Ν “-“ » »Μ ᾿ 6 Ν « ’ὔ Ν 

μένους ὑπὸ τῶν ἄλλων; ἔτι δὲ αἱ μὲν ῥᾳδιουργίαι καὶ 
“ “-“ ΄ , ὔ ΄ 

ἐκ τοῦ παραχρῆμα ἡδοναὶ οὔτε σώματι εὐεξίαν ἱκαναί 
» 5 ΄ “ ε ’ » - 

εἰσιν ἐνεργάζεσθαι, ὥς φασιν οἱ γυμνασταί, οὔτε ψυχῇ 
» ΄ὔ - ῇ » ,ὔ :] “ « Ν Ἀ 
ἐπιστήμην ἀξιόλογον οὐδεμίαν ἐμποιοῦσιν, αἱ δὲ διὰ 

,΄ -“ “ “ , 

καρτερίας ἐπιμέλειαι τῶν καλῶν τε κἀγαθῶν ἔργων 
ΕῚ “-“ “-“ [{ ἀπ ΣῚ δ Ὁ ’ 

ἐξικνεῖσθαι ποιοῦσιν, ὥς φασιν οἱ ἀγαθοὶ ἄνδρες. λέγει 
,ὔ ἊΝ "ΕἸΣ ’ 

δέ που καὶ Ἡσίοδος" 

Τὴν μὲν γὰρ κακότητα καὶ ἰλαδὸν ἔστιν ἑλέσθαι 

ῥηιδίως: λείη μὲν δδός, μάλα δ᾽ ἐγγύθι ναίει. 
΄- ΕἸ 3 “ «ες -“" ΝΕ ’ » 

τῆς δ᾽ ἀρετῆς ἱδρῶτα θεοὶ προπάροιθεν ἔθηκαν 
3 ΄ Ν Ν πα 5 5 κα" 

ἀθάνατοι: μακρὸς δὲ καὶ ὄρθιος οἶμος ἐς αὐτὴν 

καὶ τρηχὺς τὸ πρῶτον: ἐπὴν δ᾽ εἰς ἄκρον ἵκηται, 

ῥηιδίη δὴ ἔπειτα πέλει, χαλεπή περ ἐοῦσα. 

- δὲ ἌΣ Ξ 5 )ὃ Ἐ 

μαρτυρεῖ δὲ καὶ ᾿᾿πίχαρμος ἐν τῷδε 

Τῶν πόνων πωλοῦσιν ἡμῖν πάντα τἀγαθ᾽ οἱ θεοί. 

᾿ » Μ ἣν ,, ’ὔ Ξ καὶ ἐν ἄλλῳ δὲ τόπῳ φησίν 

Ὦ πονηρέ, μὴ τὰ μαλακὰ μῶσο, μὴ τὰ σκλήρ᾽ ἔχῃς. 

,δϑοεγαίος ἐείς ἐλὲ οίογν οὐ 1λε ““Ολοίωο οὐ Μογαείος." 

20 

σ΄ ΄ . 
καὶ ἹΤρόδικος δὲ ὁ σοφὸς ἐν τῷ συγγράμματι τῷ τι 

[᾿ ’ 

περὶ Ἡρακλέους, ὅπερ δὴ καὶ πλείστοις ἐπιδείκνυται, 
“- - φο , ὡσαύτως περὶ τῆς ἀρετῆς ἀποφαίνεται, ὧδέ πως λέγων, 

“ » Ἁ ΄ Ἁ Ἂν «ς ͵ὔ 3 Ἁ 2 Ῥ 

ὅσα ἐγὼ μέμνημαι. φησὶ γὰρ “Ἡρακλέα, ἐπεὶ ἐκ παί- 
“ ΄ Ε 4 

δων εἰς ἥβην ὡρμᾶτο, ἐν ἣ οἱ νέοι ἤδη αὐτοκράτορες 
4--: 



[Ὁ] [5] 

τ 

ὃ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ [τ΄ 

͵ ΄- " Ἁ ».» κ ΄οῶλχ , 

γιγνόμενοι δηλοῦσιν εἴτε τὴν δι᾿ ἀρετῆς ὁδὸν τρέψονται 
Ἐ. ἴον Ν ᾿ Μ Ἁ Ἂ , : , ᾽ ΄ , 
ἐπὶ τὸν βίον εἴτε τὴν διὰ κακίας, ἐξελθόντα εἰς ἡσυχίαν 

“ » -“" -“ . -“ Ἀ 

καθῆσθαι ἀποροῦντα ποτέραν τῶν ὁδῶν τράπηται" καὶ 
“- » “ - , εΥ 

φανῆναι αὐτῷ δύο γυναῖκας προσιέναι μεγάλας, τὴν 
Ν ΄ ῇ Ε] "-“" ὃ -" Ν ὅλ, θέ δ. 

μὲν ἑτέραν εὐπρεπῆ τε ἰδεῖν καὶ ἐλευθέριον φύσει, 
᾿Ν - ᾿ Ν Δ ν 

κεκοσμημένην τὸ μὲν χρῶμα καθαριότητι, τὰ δὲ ὄμματα 
ἐδ -“ Ν δὲ - ΄ Ε θῇ δὲ λι “Ὁ Ν 

αἰδοῖ, τὸ δὲ σχῆμα σωφροσύνῃ, ἐσθῆτι δὲ λευκῇ, τὴν 
’, Ἀ 

δ᾽ ἑτέραν τεθρυμμένην μὲν εἰς πολυσαρκίαν τε καὶ 
- Ν Ν Ν “Ὁ ἰ 

ἁπαλότητα, κεκαλλωπισμένην δὲ τὸ μὲν χρῶμα ὥστε 
, “-“ -“ ,ὔ 

λευκοτέραν τε καὶ ἐρυθροτέραν τοῦ ὄντος δοκεῖν φαίνε- 
Ν Ν - [7 “-“ ᾽ 4 “ , 

σθαι, τὸ δὲ σχῆμα ὥστε δοκεῖν ὀρθοτέραν τῆς φύσεως 
΄ “ Ν 

εἶναι, τὰ δὲ ὄμματα ἔχειν ἀνωπεπταμένα, ἐσθῆτα δὲ 
» Φ Ἂ ΄ .ς “ ΄ “-“ ἐξ ἧς ἂν μάλιστα ἡ ὥρα διαλάμποι: κατασκοπεῖσθαι 

Ἁ οὗ Ἕ 7 ᾿ “ ἈΝ Ν » » » Ἀ 

δὲ θαμὰ ἑαυτήν, ἐπισκοπεῖν δὲ καὶ εἴ τις ἄλλος αὐτὴν 
- , Ἂ ᾿ ᾽ ἈΝ μ “ Ν ᾽ θεᾶται, πολλάκις δὲ καὶ εἰς τὴν ἑαυτῆς σκιὰν ἀπο- 

βλέπειν. 
ε "] ᾽ , Ἂ ΟΣ Ν 

ὡς δ᾽ ἐγένοντο πλησιαίτερον τοῦ Ἡρακλέους, τὴν 
ἈΝ ’ « “ ὌᾺ Ν 3. Ν Ὶ Ὶ 

μὲν πρόσθεν ῥηθεῖσαν ἰέναι τὸν αὐτὸν τρόπον, τὴν ὃ 
᾽ -» Ν Ὁ “ 

ἑτέραν φθάσαι βουλομένην προσδραμεῖν τῴ Ἡρακλεῖ 
Ν ᾽ -“ - “Ὁ “ α ὑδ ᾽ “ ,ὔ ς Ν 

καὶ εἰπεῖν: “Ορῶ σε, ὦ Ἡράκλεις, ἀποροῦντα ποίαν ὁδὸν 
᾽ Ν Ν , ΄ τῶν Φ' }] ἣν , ΄ ἐπὶ τὸν βίον τράπη. ἐὰν οὖν ἐμὲ φίλην ποιησάμενος, 

7ὔ , .«οὧλ 7 “- 

τὴν ἡδίστην τε καὶ ῥάστην ὁδὸν ἄξω σε, καὶ τῶν μὲν 
“ [᾿ Ν -“ , 

τερπνῶν οὐδενὸς ἄγευστος ἔσει, τῶν δὲ χαλεπῶν ἄπειρος 
, “ Ἀ Ν 3 Ζ » Ν 

24 διαβιώσει. πρῶτον μὲν γὰρ οὐ πολέμων οὐδὲ πραγ- 
΄ “ } ἣς , “ ἢ Δ 

μάτων φροντιεῖς, ἀλλὰ σκοπούμενος διέσει τί ἂν 
7 ΠῚ ὔ ᾿ ᾿ [᾿ ἡ 

κεχαρισμένον ἢ σιτίον ἢ ποτὸν εὕροις, ἢ τί ἂν ἰδὼν 
Ἂ ᾽ ,ὔ ΄ Ἂ , 9 , ΠῚ Ἐ , ἢ ἀκούσας τερφθείης, ἢ τίνων ὀσφραινόμενος ἢ ἁπτό- 

“-“ ΓΝ , ͵ὔ - 

μενος, καὶ πῶς ἂν μαχλακώτατα καθεύδοις, καὶ πῶς ἂν 
͵ 

25 ἀπονώτατα τούτων πάντων τυγχάνοις. ἐὰν δέ ποτε 
“ ο 7 3 Ι] Μ “ Ε} γένηται τις ὑποψία σπάνεως ἀφ᾽ ὧν ἔσται ταῦτα, οὐ 
, ΄ Ν Ἂν -“ -“ 

φόβος μή σε ἀγάγω ἐπὶ τὸ πονοῦντα καὶ ταλαιπωροῦντα 
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- . Ν - “Ὁ “- 

τῷ σώματι καὶ τῇ Ψυχῇ ταῦτα πορίζεσθαι: ἀλλ᾽ οἷς 
Ἂ φ Μ 2 ΄ὔ ΄ νὴ Ἂ Ε] Ἂ 

ἂν οἱ ἄλλοι ἐργάζωνται, τούτοις σὺ χρήσει, οὐδενὸς 
2 “ ΕΝ Ν 5. “- ἀπεχόμενος ὅθεν ἂν δυνατὸν ἢ τι κερδᾶναι. πανταχόθεν 

Ν “ -“ -“ Ἂν Ν ον ᾿] 7 » Ν ΄ γὰρ ὠφελεῖσθαι τοῖς ἐμοὶ συνοῦσιν ἐξουσίαν ἐγὼ παρέχω. 
Ν ἘΔ Ε “ » Ἕ ἴω Ψ ͵ὔ » " 

καὶ ὁ Ἡρακλῆς ἀκούσας ταῦτα, Ὦ γύναι, ἔφη, ὄνομα 
[4 Α , “ 

δέ σοι τί ἐστιν; ἡ δέ, Οἱ μὲν ἐμοὶ φίλοι, ἔφη, καλοῦσί 
Ἃ - 

μὲ Εὐδαιμονίαν, οἱ δὲ μισοῦντές με ὑποκοριζόμενοι 
᾽ 

ὀνομάζουσι ἹΚακίαν. 
Ν 2 , «ς « , Ν “ . καὶ ἐν τούτῳ ἡ ἑτέρα γυνὴ προσελθοῦσα εἶπε: 

δ Χ "ὔ “- Καὶ ἐγὼ ἥκω πρὸς σέ, ὦ Ἡράκλεις, εἰδυῖα τοὺς 
,ὔ Μ Ν “ 

γεννήσαντάς σε καὶ τὴν φύσιν τὴν σὴν ἐν τῇ παιδείᾳ 
ἴον 2 Φ ᾿ 7 ᾿ νιν Ν 5 Ν .ολχ 

καταμαθοῦσα" ἐξ ὧν ἐλπίζω, εἰ τὴν πρὸς ἐμὲ ὁδὸν 
΄ , » » -“ -“ ἃ “ » Ν τράποιο, σφόδρ᾽ ἄν σε τῶν καλῶν καὶ σεμνῶν ἀγαθὸν 

, 

ἐργάτην γενέσθαι καὶ ἐμὲ ἔτι πολὺ ἐντιμοτέραν καὶ ἐπ᾽ 

ἀγαθοῖς διωαπρεπεστέραν φανῆναι. οὐκ ἐξαπατήσω δέ 
’, ς “- ᾽ ᾽ κὴ ε Ν ΄ Χ σε προοιμίοις ἡδονῆς, ἀλλ᾽ ἧπερ οἱ θεοὶ διέθεσαν τὰ 

» 7 4: Σ 7 “- ἊΣ » » “ 

ὄντα διηγήσομαι μετ᾽ ἀληθείας. τῶν γὰρ ὄντων ἀγαθῶν 
“- ᾽ Ν » , Χ τι ,ὔ ε ᾿ καὶ καλῶν οὐδὲν ἄνευ πόνου καὶ ἐπιμελείας οἱ θεοὶ 

΄ Ἁ Χ ΩΛ ’, 

διδόασιν ἀνθρώποις" ἀλλ᾽ εἴτε τοὺς θεοὺς ἵλεως εἶναί 
Ε Ἃ Ἅ Ν , 

σοι βούλει, θεραπευτέον τοὺς θεούς, εἴτε ὑπὸ φίλων 
» [ 5 ἴω Ἁ , ᾽ 7 " {- , ἐθέλεις ἀγαπᾶσθαι, τοὺς φίλους εὐεργετητέον, εἴτε ὑπό 

, » “-“ “ ᾿ , 5 

τίνος πόλεως ἐπιθυμεῖς τιμᾶσθαι, τὴν πόλιν ὠφελητέον, 
“ “ Ψ ἴω 

εἴτε ὑπὸ τῆς ᾿Ελλάδος πάσης ἀξιοῖς ἐπ᾽ ἀρετῇ θαυμά- 
͵ φ' - - ,΄ 

ζεσθαι, τὴν ᾿Ειλλάδα πειρατέον εὖ ποιεῖν, εἴτε γῆν βούλει 
᾿ , Ν - ΄ 

σοι καρποὺς ἀφθόνους φέρειν, τὴν γῆν θεραπευτέον, 
»Μ , Ν ΄ Μ - ὁ “- 

εἴτε ἀπὸ βοσκημάτων οἴει δεῖν πλουτίζεσθαι, τῶν 
΄ Τὰ Ν 7 ε “ ", 

βοσκημάτων ἐπιμελητέον, εἴτε διὰ πολέμου ὁρμᾷς αὖὔ- 
Ἅὦ ͵] “-“ 

ἕεσθαι καὶ βούλει δύνασθαι τούς τε φίλους ἐλευθεροῦν 
᾿ “ Ν Ν ἧς 

καὶ τοὺς ἐχθροὺς χειροῦσθαι, τὰς πολεμικὰς τέχνας 
“-“ 7 - 

αὐτάς τε παρὰ τῶν ἐπισταμένων μαθητέον καὶ ὅπως 
αὐταῖς δεῖ χρῆσθαι ἀσκητέον" εἰ δὲ καὶ τῷ σώματι 
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Ιο ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ [- 
,7ὔ Ν . “ , ἣν “ » , Ν 

βούλει δυνατὸς εἶναι, τῇ γνώμῃ ὑπηρετεῖν ἐθιστέον τὸ 
- Ἁ , ΄ -“ . 

σῶμα καὶ γυμναστέον σὺν πόνοις καὶ ἱδρῶτι. 
7 “-“ 5 ’ 

καὶ ἡ Κακία ὑπολαβοῦσα εἶπεν, ὥς φησι ἸΠρόδικος, 
1. -“ 9 ἐ ΄ ΄ Ἁ Ν Ἀ εολχ 
ὑννοεῖς, ὦ Ἡράκλεις, ὡς χαλεπὴν καὶ μακρὰν ὁδὸν 

ἐπὶ τὰς εὐφροσύνας ἡ γυνή σοι αὕτη διηγεῖται; ἐγὼ 
Ἁ « ’ ᾿ - . Ν ᾽ Ν ᾿ Ε) ’ 

δὲ ῥᾳδίαν καὶ βραχεῖαν ὁδὸν ἐπὶ τὴν εὐδαιμονίαν 
Μ 

ἄξω σε. 
- “ , Ν Ἁ Ν 

καὶ ἡ ᾿Δρετὴ εἶπεν: Ὦ τλῆμον, τί δὲ σὺ ἀγαθὸν 
» Ὰ , 5 Ἁ 3 ΝᾺ ,ὔ “ , 

ἔχεις; ἢ τί ἡδὺ οἶσθα μηδὲν τούτων ἕνεκα πράττειν 
᾽ , “ ᾽ Ν Ν - «ς , 2 ’ὔ » ͵ ἐθέλουσα; ἥτις οὐδὲ τὴν τῶν ἡδέων ἐπιθυμίαν ἀναμένεις, 
» Υ Ν : “ , » ’ὔ Ν Ν 

ἀλλὰ πρὶν ἐπιθυμῆσαι πάντων ἐμπίμπλασαι, πρὶν μὲν 
“ » ᾿ Ν Ν “ ΄ “ ᾿ « , πεινῆν ἐσθίουσα, πρὶν δὲ διψῆν πίνουσα, ἵνα μὲν ἡδέως 

, 7 Ἀ [ ’ 

φάγῃς, ὀψοποιίας μηχανωμένη, ἵνα δὲ ἡδέως πίῃς, 
-Ὁ 4 “ , 

οἴνους τε πολυτελεῖς παρασκευάζει καὶ τοῦ θέρους 
, , -“ “ Ν ’, «ς ͵ 

χιόνα περιθέουσα ζητεῖς, ἵνα δὲ καθυπνώσῃς ἡδέως, 
᾽ ’ Ν Ν ΄ . Ν Ν Ν οὐ μόνον τὰς στρωμνὰς μαλακάς, ἀλλὰ καὶ τὰς κλίνας 

Ν Ν ε Ψ “- ,ὔ , » Ν καὶ τὰ ὑπόβαθρα ταῖς κλίναις παρασκευάζει" οὐ γὰρ 
Χ Ν - ΕΣ Ἁ Ν Ν Ν », “ “ « διὰ τὸ πονεῖν, ἀλλὰ διὰ τὸ μηδὲν ἔχειν ὅ τι ποιῇς ὕπνου 

᾽ “- ᾽ , ν “" ᾽ ἮΝ Ν Ε , 

ἐπιθυμεῖς. ἀθάνατος δὲ οὖσα ἐκ θεῶν μὲν ἀπέρριψκαι, 
τὶ Ν δ » ,ὔ » - ᾽ ᾽ “ Ν ’ 

ὑπὸ δὲ ἀνθρώπων ἀγαθῶν ἀτιμάζει" τοῦ δὲ πάντων 
’, ,ὔ “ μι Ν 

ἡδίστου ἀκούσματος, ἐπαίνου σεαυτῆς, ἀνήκοος εἶ, καὶ 
“ ΄ .«ο7᾽ , 4 2. νχ δ τοῦ πάντων ἡδίστου θεάματος ἀθέατος: οὐδὲν γὰρ 
, “ » Ἷ , ᾽ » 

πώποτε σεαυτῆς ἔργον καλὸν τεθέασαι. τίς δ᾽ ἂν 
΄ ’ὔ ᾿] , Ν 

σοι λεγούσῃ τι πιστεύσειε; τίς δ᾽ ἂν δεομένῃ τινὸς 
ἐπαρκέσειεν; ἢ τίς ἂν εὖ φρονῶν τοῦ σοῦ θιάσου 

᾿ ΄ » - , 

τολμήσειεν εἶναι; οἱ νέοι μὲν ὄντες τοῖς σώμασιν 
͵, ͵7 , ’ - “-“ 

ἀδύνατοί εἰσι, πρεσβύτεροι δὲ γενόμενοι ταῖς ψυχαῖς 
, , Ἀ ͵ 

ἀνόητοι, ἀπόνως μὲν λιπαροὶ διὰ νεότητος τρεφόμενοι, 
᾿ -“ - Ν 

ἐπιπόνως δὲ αὐχμηροὶ διὰ γήρως περῶντες, τοῖς μὲν 
, - , πεπραγμένοις αἰσχυνόμενοι, τοῖς δὲ πραττομένοις βαρυ- 

- , ἣν 

νόμενοι, τὰ μὲν ἡδέα ἐν τῇ νεότητι διαδραμόντες, τὰ 
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Ν δ » δι “ 

δὲ χαλεπὰ εἰς τὸ γῆρας ἀποθέμενοι. ἐγὼ δὲ σύνειμι 
κ θ ΝΥ , δὲ Υ θ , - Ε . " ν 

μὲν θεοῖς, σύνειμι δὲ ἀνθρώποις τοῖς ἀγαθοῖς" ἔργον δὲ 
Ν - “ 

καλὸν οὔτε θεῖον οὔτ᾽ ἀνθρώπειον χωρὶς ἐμοῦ γίγνεται. 
χ Ν , - 

τιμῶμαι δὲ μάλιστα πάντων καὶ παρὰ θεοῖς καὶ παρὰ 
3. ΐ, 

ἀνθρώποις οἷς προσήκει, ἀγαπητὴ μὲν συνεργὸς τεχνί- 
ν ; 

ταις, πιστὴ δὲ φύλαξ οἴκων δεσπόταις, εὐμενὴς δὲ 
, 9 Ἂ 53 Ἁ 7] “Ὁ » 

παραστάτις οἰκέταις, ἀγαθὴ δὲ συλλήπτρια τῶν ἐν 
᾿} ͵7 , ᾽ὔ Χ [ο ΡῚ , Ἷ 

εἰρήνῃ πόνων, βεβαία δὲ τῶν ἐν πολέμῳ σύμμαχος 
" 51: . νι , , » ᾿ . ν ἔργων, ἀρίστη δὲ φιλίας κοινωνός. ἔστι δὲ τοῖς μὲν 

- , - ν - 

ἐμοῖς φίλοις ἡδεῖα μὲν καὶ ἀπράγμων σίτων καὶ ποτῶν 
ἀπόλαυσις" ἀνέχονται γὰρ ἕως ἂν ἐπιθυμήσωσιν αὐτῶν. 

ὕπνος δ᾽ αὐτοῖς πάρεστιν ἡδίων ἢ τοῖς ἀμόχθοις, καὶ 
7 “ 

οὔτε ἀπολείποντες αὐτὸν ἄχθονται οὔτε διὰ τοῦτον 

μεθιᾶσι τὰ δέοντα πράττειν. καὶ οἱ μὲν νέοι τοῖς 
ΩΣ ὔ 

τῶν πρεσβυτέρων ἐπαίνοις χαίρουσιν, οἱ δὲ γεραίτεροι 
- -“ “ , 7 

ταῖς τῶν νέων τιμαῖς ἀγάλλονται. καὶ ἡδέως μὲν 
“ “ δ ἐν 

τῶν παλαιῶν πράξεων μέμνηνται, εὖ δὲ τὰς παρούσας 
“ , ΕῚ δ ΟΝ 7, Χ θ “ Υ̓ ἥδονται πράττοντες, δι ἐμὲ φίλοι μὲν θεοῖς ὄντες, 

3 , , 3. » ἀγαπητοὶ δὲ φίλοις, τίμιοι δὲ πατρίσιν. ὅταν δ᾽ ἔλθῃ 
Ν Ἷ - 

τὸ πεπρωμένον τέλος, οὐ μετὰ λήθης ἄτιμοι κεῖνται, 
Ἁ , , 

ἀλλὰ μετὰ μνήμης τὸν ἀεὶ χρόνον ὑμνούμενοι θάλλουσι. 
“ 5 - “ « “ Μ 

τοιαῦτά σοι, ὦ παῖ τοκέων ἀγαθῶν Ἥραάακλεις, ἔξεστι 
, » 2 

διαπονησαμένῳ τὴν μακαριστοτάτην εὐδαιμονίαν κε- 

κτῆσθαι. 
Υ͂ Ἁ [ἐλ τ᾿ “- « 

οὕτω πως διῴκει ἹΠρόδικος τὴν ὑπ᾽ ᾿Αρετῆς ἭἫρα- 
͵ ΄ ἈΝ ΄ ", 

κλέους παίδευσιν: ἐκόσμησε μέντοι τὰς γνώμας ἔτι 
᾿ ΕΣς ΕΑ “ Ν 2 Φ » 

μεγαλειοτέροις ῥήμασιν ἢ ἐγὼ νῦν. σοὶ δ᾽ οὖν ἄξιον, 
7 [ , Ν 

ὦ ᾿Αρίστιππε, τούτων ἐνθυμουμένῳ πειρᾶσθαί τι καὶ 
-“ Ξ , “ ,ὔ 7 

τῶν εἰς τὸν μέλλοντα χρόνον τοῦ βίου φροντίζειν. 

22 
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ΤΊ, 

Βοογαΐεβ δηά 5 5800η [ΠΡ ΓΟΟΙαΒβ, 

,μδορεγαίές ἐγιγογεος 16 ὐμίν οΓ “αὶ ργαλίμαε. 

, Α ἤ 

Αἰσθόμενος δέ ποτε Λαμπροκλέα τὸν πρεσβύτατον 
-" “ “ » ΄ 

υἱὸν αὐτοῦ πρὸς τὴν μητέρα χαλεπαίνοντα, Εἰπέ μοι, 
»Μ να - 3 ,ὔ 2 , } “ 

ἔφη, ὦ παῖ, οἶσθά τινας ἀνθρώπους ἀχαρίστους καλου- 
“ ΞΘ 7 Μ «ς ’ὔ 7 

μένους; Καὶ μάλα, ἔφη ὁ νεανίσκος. Καταμεμάθηκας 
Ἁ ΄ “ “ “ 

οὖν τοὺς τί ποιοῦντας τὸ ὄνομα τοῦτο ἀποκαλοῦσιν; 
» ᾽ » Ἁ Ἀ Φ θό “ 

Εγωγ᾽, ἔφη" τοὺς γὰρ εὖ παθόντας, ὅταν δυνάμενοι 
“- “ 7 “- 

χάριν ἀποδοῦναι μὴ ἀποδῶσιν, ἀχαρίστους καλοῦσιν. 
Οὐκοῦν δοκοῦσί σοι ἐν τοῖς ἀδίκοις καταλογίζεσθαι 

Ἀ » Μ Μ , 

τοὺς ἀχαρίστους; "ἔμοιγε, ἔφη. "Ἤδη δέ ποτ᾽ ἐσκέψω 
» Μ) “ Ν ᾽ ΄ Ἁ Ἀ Α. 

εἰ ἄρα, ὥσπερ τὸ ἀνδραποδίζεσθαι τοὺς μὲν φίλους 
» “- - Ἁ Χ “ , «“ Ἀ 

ἄδικον εἶναι δοκεῖ, τοὺς δὲ πολεμίους δίκαιον, οὕτω καὶ 
Ν » “Ὁ Ν Ν Ἀ , »Μ ἥ᾽ ΕῚ Ν 

τὸ ἀχαριστεῖν πρὸς μὲν τοὺς φίλους ἄδικόν ἐστι, πρὸς 
Ψ - 

δὲ τοὺς πολεμίους δίκαιον; Καὶ μάλα, ἔφη" καὶ δοκεῖ 
μοι, ὑφ᾽ οὗ ἄν τις εὖ παθὼν εἴτε φίλου εἴτε πολεμίου 

-“ , » , ΄- 

μὴ πειρᾶται χάριν ἀποδιδόναι, ἄδικος εἶναι. Οὐκοῦν, 
εἴ γ᾽ οὕτως ἔχει τοῦτο, εἰλικρινής τις ἂν εἴη ἀδικία ἡ 

,ὔ , “ δ 

ἀχαριστία; συνωμολόγει. Οὐκοῦν ὅσῳ ἄν τις μείζω 
» Ν ᾿ Ν . , , ἀγαθὰ παθὼν μὴ ἀποδιδῷ χάριν, τοσούτῳ ἀδικώτερος 
Ἂ ΝΜ ΄ Ν “ ᾿ 3 Μ Ψ Ν 

ἂν εἴη; συνέφη καὶ τοῦτο. Ἵϊΐνας οὖν, ἔφη, ὑπὸ τίνων 
Ἂ 7, , - 

εὕροιμεν ἂν μείζω εὐεργετημένους ἢ παῖδας ὑπὸ γονέων; 
ς - Ν ἴω οὺς οἱ γονεῖς ἐκ μὲν οὐκ ὄντων ἐποίησαν εἶναι, τοσαῦτα 

Ν Ν Ι] - ᾿ ΄ ᾽ “ - “ ς 

δὲ καλὰ ἰδεῖν καὶ τοσούτων ἀγαθῶν μετασχεῖν ὅσα οἱ 
Ἀ , ω Ε , Ἶ “Ὁ εὖ Ν “ δία θεοὶ παρέχουσι τοῖς ἀνθρώποις" ἃ δὴ καὶ οὕτως ἡμῖν 

Ὁ Ν Μ “ , - 

δοκεῖ παντὸς ἄξια εἶναι, ὥστε πάντες τὸ καταλιπεῖν 
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στιν ας μ , - αὐτὰ πάντων μάλιστα φεύγομεν, καὶ αἱ πόλεις ἐπὶ τοῖς 

,ὔ 2 , 

μεγίστοις ἀδικήμασι ἕξημίαν θάνατον πεποιήκασιν ὡς 
Ψ Ἂ Ἷ. “ , Ἀ ᾽ , , 

οὐκ ἂν μείζονος κακοῦ φόβῳ τὴν ἀδικίαν παύσοντες. 

4 »ιοΐλογ» δῤέείαί εἰαϊηι 10 ργαΐίζε. 

Ν ἣ, λῚ ΕῚ ὟΝ “ Ε] ε , ΓΝ καὶ μὴν φανεροὶ ἐσμὲν σκοπούμενοι ἐξ ὁποίων ἂν 4 
“- ΄ - ΄ 

γυναικῶν βέλτιστα ἡμῖν τέκνα γένοιτο. καὶ ὁ μέν γε κ᾿ 
᾿ Α . ὰ -“ 

ἀνὴρ τήν τε συντεκνοποιήσουσαν ἑαυτῷ τρέφει καὶ τοῖς 
7 ΄ὔ μέλλουσιν ἔσεσθαι παισὶ προπαρασκευάζει πάντα ὅσα 

΄ὔ “- Ν ᾿ “ 

ἂν οἴηται συνοίσειν αὐτοῖς πρὸς τὸν βίον, καὶ ταῦτα 
ς Ἂ ,ὔ “Ὁ ς Ἃ Ἁ ς , ὡς ἂν δύνηται πλεῖστα. ἡ δὲ γυνὴ ὑποδεξαμένη τε 

“ Ὁ “ 

φέρει τὸ φορτίον τοῦτο βαρυνομένη τε καὶ κινδυνεύουσα 
περὶ τοῦ βίου καὶ μεταδιδοῦσα τῆς τροφῆς ἧ καὶ 

δ. , Ἁ [ο ἐς “ αὐτὴ τρέφεται" καὶ σὺν πολλῷ πόνῳ διενεγκοῦσα καὶ 
“ “- ἵ - 

τεκοῦσα τρέφει τε καὶ ἐπιμελεῖται οὔτε προπεπονθυῖα 
» Ν ᾽ Ν » [ον Ἧ ͵ ς ᾿ς 43 

οὐδὲν ἀγαθὸν οὔτε γυγνῶσκον τὸ βρέφος ὑφ᾽ ὅτου εὖ 
΄ » Χ ,ὔ “ “ “ γ ᾽ πάσχει οὐδὲ σημαίνειν δυνάμενον ὅτου δεῖται" ἀλλ 

ἣν αὐτὴ στοχαζομένη τά τε συμφέροντα καὶ τὰ κεχαρι- 

σμένα πειρᾶται ἐκπληροῦν, καὶ τρέφει πολὺν χρόνον καὶ 
, Ν 7, “» “-“ 

ἡμέρας καὶ νυκτὸς ὑπομένουσα πονεῖν, οὐκ εἰδυῖα τίνα 
΄ ͵’ὔ ᾽ 7 Ν » .} “ 7 

τούτων χάριν ἀπολήψεται. καὶ οὐκ ἀρκεῖ θρέψαι ὁ 
, Ἅ Ν ,ὔ ᾿ Ν ῇ ς Ν 5 ἱν - μόνον, ἀλλὰ καί, ἐπειδὰν δόξωσιν ἱκανοὶ εἶναι οἱ παῖδες 

ῃ ἢ -“ Ν μανθάνειν τι, ἃ μὲν ἂν αὐτοὶ ἔχωσιν οἱ γονεῖς ἀγαθὰ 
ε ξ) Μ 

πρὸς τὸν βίον, διδάσκουσιν, ἃ δ᾽ ἂν οἴωνται ἄλλον 

ἱκανώτερον εἶναι διδάξαι, πέμπουσι πρὸς τοῦτον δαπα- 
-“ “ Ἅ “ δ Ἁ« 

νῶντες, καὶ ἐπιμελοῦνται πάντα ποιοῦντες ὅπως οἱ 
“-“ “ ἊΝ , 

παῖδες αὐτοῖς γένωνται ὡς δυνατὸν βέλτιστοι. 
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αν ῤγοσίες ἐς τιςογι γε, «δοεγαΐες γεαδογις τοῦδ 
ἀέφι φοην. 

Ν “ ε “ Φ Ω ,ὔ » 

πρὸς ταῦτα ὁ νεανίσκος εἶπεν" ᾿Αλλά τοι εἰ καὶ 
, “ ’, Φ ἊΝ Ψ, Ξ 

πάντα ταῦτα πεποίηκε καὶ ἄλλα τούτων πολλαπλάσια, 
Ε] Ἂ ΕΝ ,ὔ ᾽ ““ ᾽ 7 ἈΝ , 

οὐδεὶς ἂν δύναιτο αὐτῆς ἀνασχέσθαι τὴν χαλεπότητα. 
ν « ᾿ Δ , , » Μ ,ὔ » “ 

καὶ ὁ Σωκράτης, ἸΤότερα δέ, ἔφη, οἴει θηρίου ἀγριότητα 
7 Φ ΠΥ , ᾽ Ν Ἁ 3 Μ 

δυσφορωτέραν εἶναι ἢ μητρός; ᾿γὼ μὲν οἶμαι, ἔφη, 
-“ Ψ , ΕΥ “-“ 

μητρὸς τῆς γε τοιαύτης. Ἤδη πώποτε οὖν ἢ δακοῦσα 
, 2 Μ Ἂ ΠΑ ς Ν ,ὔ 

κακόν τί σοι ἔδωκεν ἢ λακτίσασα, οἷα ὑπὸ θηρίων 
᾿ ’ὔ 

ἤδη πολλοὶ ἔπαθον; ᾿Αλλὰ νὴ Δία, ἔφη, λέγει ἃ οὐκ 
“ ΄ “-“ 

ἄν τις ἐπὶ τῷ βίῳ παντὶ βούλοιτο ἀκοῦσαι. Σὺ δὲ 
, »Μ « ͵ » ,ὔ ᾿ [ο Ὁ Ν 

πόσα, ἔφη ὁ Σωκράτης, οἴει ταύτῃ καὶ τῇ φωνῇ καὶ 
-“ ᾽ ,ὔ Ἀ ,ὔ 

τοῖς ἔργοις ἐκ παιδίου δυσκολαίνων καὶ ἡμέρας καὶ 
- , Ἂ “ 

νυκτὸς πράγματα παρασχεῖν, πόσα δὲ λυπῆσαι κάμνων; 
᾽ ᾽ ΕῚ ,ὔ ᾽ 7 Μ Ἦ, .9 3 ἃ’. 3 5 ’7ὔ 

Αλλ᾽ οὐδεπώποτε αὐτήν, ἔφη, οὔτ᾽ εἶπα οὔτ᾽ ἐποίησα 
ψ. "] 7 ,’ὔ 

οὐδὲν ἐφ᾽ ᾧ ἠσχύνθη. Τί δ᾽; οἴει, ἔφη, χαλεπώτερον 
᾿ 5 δ ΄ ΕΥ̓ ων - 

εἶναί σοι ἀκούειν ὧν αὕτη λέγει ἢ τοῖς ὑποκριταῖς, 
“ " -» 7, ἐ 7 ΝΠ Δ 

ὅταν ἐν ταῖς τρωγῳδίαις ἀλλήλους τὰ ἔσχατα λέγωσιν; 
Ε ᾽ 53 ᾽ ν 3 » “ 4 » Αλλ᾽, οἶμαι, ἐπειδὴ οὐκ οἴονται τῶν λεγόντων οὔτε 

Ν ΕΣ , » ͵ “ , » Ν » 

τὸν ἐλέγχοντα ἐλέγχειν ἵνα ζημιώσῃ οὔτε τὸν ἀπει- 
“ “ , ,ὔ  Α 

λοῦντα ἀπειλεῖν ἵνα κακόν τι ποιήσῃ, ῥᾳδίως φέρουσι. 
- Ἁ δ᾽ Φ » , “ «Ὁ , ς Ἕ ᾽ , Σὺ εὖ εἰδώς, ὅτι ἃ λέγει σοι ἡ μήτηρ οὐ μόνον 
οὐδὲν κακὸν νοοῦσα λέγει, ἀλλὰ καὶ βουλομένη σοι 

- " 
ἀγαθὰ εἶναι ὅσα οὐδενὶ ἄλλῳ, χαλεπαίνεις ; ἢ νομίζεις 

,ὔ » “ “-“ , 

κακόνουν τὴν μητέρα σοι εἶναι; Οὐ δῆτα, ἔφη" τοῦτό 
κ » 3 Ἀ « Ν ’, Οὐ “ Μ Ἁ 

γε οὐκ οἶμαι. καὶ ὁ Σωκράτης, Οὐκοῦν, ἔφη, σὺ 
ταύτην, εὔνουν τέ σοι οὖσαν καὶ ἐπιμελομένην ὡς 

μάλιστα δύναται κάμνοντος ὅπως ὑγιάνῃς τε καὶ ὅπως 

τῶν ἐπιτηδείων μηδενὸς ἐνδεὴς ἔσει, καὶ πρὸς τούτοις 
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κ ἝΞ » , ᾽ ὦ αἱ ποστ Ν ὙΝ ΟΣ ἩΡΑι 
πολλὰ τοῖς θεοῖς εὐχομένην ἀγαθὰ ὑπὲρ σοῦ καὶ εὐχὰς 
ΕῚ “ Ἁ 53 ,ὔ 2 Ν ᾿Ὶ 3 ᾽ 

ἀποδιδοῦσαν, χαλεπὴν εἶναι φής; ἐγὼ μὲν οἶμαι, εἰ 

τοιαύτην μὴ δύνασαι φέρειν μητέρα, τἀγαθά σε οὐ 

δύνασθαι φέρειν. εἰπὲ δέ μοι, ἔφη, πότερον ἄλλον 
τινὰ οἴει δεῖν θεραπεύειν; ἢ παρεσκεύασαι μηδενὶ 
ὶ Ά [ο 5 , »ὴ ,, 7 ἀνθρώπων πειρᾶσθαι ἀρέσκειν μηδὲ πείθεσθαι μήτε 

- Ἄ », Ε Ν Γ᾿, 27) "ἷ 

στρατηγῷ μήτε ἄλλῳ ἄρχοντι; Ναὶ μὰ Δί᾽ ἔγωγε, 

ἔφη. 

,ϑοζγαΐος αραΐλ αῤῥεαΐς 10 ἐἦε γεοἠΐηρ ὁ σγαξίἑμασ αἴμ6 

ο α »ιοΐλε7. 

“ ες Ν “- ’ὔ 

Οὐκοῦν, ἔφη ὁ Σωκράτης, καὶ τῷ γείτονι βούλει 
Χ ἴον Α ο 

σὺ ἀρέσκειν, ἵνα σοι καὶ πῦρ ἐναύῃ, ὅταν τούτου δέῃ, 
ΝΣ “ , ’ ἊΨ Ν » 

καὶ ἀγαθοῦ τέ σοι γίγνηται συλλήπτωρ καὶ, ἄν τε σφαλ- 
" Ἕ Γνν Ὑ δὴ ͵ “ 

λόμενος τύχης, εὐνοϊκῶς ἐγγύθεν βοηθῇ σοι; Ἕχγωγε, 
, ΕΥ̓ ’ ϑ 

ἔφη. Τί δέ; συνοδοιπόρον ἢ σύμπλουν, ἢ εἴ τῳ ἄλλῳ 
, , 

ἐντυγχάνοις, οὐδὲν ἄν σοι διαφέροι φίλον ἢ ἐχθρὸν 
7 Ἂ “ Ν ͵ὔ ᾽ὔ “- 

γενέσθαι, ἢ καὶ τῆς παρὰ τούτων εὐνοίας οἴει δεῖν 
- Μ , 5 - 

ἐπιμελεῖσθαι; ἴζγωγε, ἔφη. Εὐὔτα τούτων μὲν ἐπιμελεῖ- 
᾽’ὔ Ἀ Ἁ 

σθαι παρεσκεύασαι, τὴν δὲ μητέρα τὴν πάντων μάλιστά 
“ “ » ἴω Ἂ» » φ » ΄“ 

σε φιλοῦσαν οὐκ οἴει δεῖν θεραπεύειν; οὐκ οἷσθ᾽ ὅτι 
ν. ς , ». Ν ᾽ ͵ ᾽ ΝᾺ ᾽ ἮΝ 

καὶ ἡ πόλις ἄλλης μὲν ἀχαριστίας οὐδεμιᾶς ἐπιμελεῖται 
ῸΧΝ ΄ » Ἁ “ Χ 5 , ΄ οὐδὲ δικάζει, ἀλλὰ περιορᾷ τοὺς εὖ πεπονθότας χάριν 
᾽ ᾽ ,ὔ Ν , ΄ὔ ν ΄, 

οὐκ ἀποδιδόντας, ἐὰν δέ τις γονέας μὴ θεραπεύῃ, 
͵ὔ ’, » ᾿ς Ν » ΄ » Ρ 2] 

τούτῳ δίκην τε ἐπιτίθησι καὶ ἀποδοκιμάζουσα οὐκ ἐᾷ 
- ᾿ Ἂ Ἀ δὴ “ 

ἄρχειν τοῦτον, ὡς οὔτε ἂν τὰ ἱερὰ εὐσεβῶς θυόμενα 
ε τ “- ΄ ΄ ᾽ὔ ΕΣ Ἐς “ 

ὑπὲρ τῆς πόλεως τούτου θύοντος οὔτε ἄλλο καλῶς 
᾿Ξ, Ῥὦ » Ν Ἂ ΄ ΄ὔ Ν ἣν ; 

καὶ δικαίως οὐδὲν ἂν τούτου πράξαντος; καὶ νὴ Δία 
ἐάν τις τῶν γονέων τελευτησάντων τοὺς τάφους μὴ 

- “ ΄ ᾿ -“ “ 

κοσμῇ, καὶ τοῦτο ἐξετάζει ἡ πόλις ἐν ταῖς τῶν ἀρχόν- 

ΙῚ 
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ὔ Ν Φ φ “-“ ᾽ - Α 

των δοκιμασίαις. σὺ οὖν, ὦ παῖ, ἐὰν σωφρονῆς, τοὺς 
Ἀ ᾿ 7 

μὲν θεοὺς παραιτήσει συγγνώμονάς σοι εἶναι, εἴ τι 
, “ , 

παρημέληκας τῆς μητρός, μή σε καὶ οὗτοι νομίσαντες 

ἀχάριστον εἷναι οὐκ ἐθελήσωσιν εὖ ποιεῖν, τοὺς δὲ 
᾽ , 7 » , -" ͵ὔ 

ἀνθρώπους φυλάξει μή σε αἰσθόμενοι τῶν γονέων 
» “ ΄ὔ ᾽ 7 4 2 » ,ὔ , ἀμελοῦντα πάντες ἀτιμάσωσιν, εἶτα ἐν ἐρημίᾳ φίλων 
ἀναφανῇς. εἰ γάρ σε ὑπολάβοιεν πρὸς τοὺς γονεῖς 

, - 
ἀχάριστον εἶναι, οὐδεὶς ἂν νομίσειεν εὖ σε ποιήσας 
χάριν ἀπολήψεσθαι. 

17): 

Θοογαΐθϑ δπηά Ὁπμδογεογδαίθϑ. 

,ϑοζγζαίες ὠξοίης ἃ ἀοηην οι ὑγοΐψεγέν ἠοῦ. 

“- » Ν 

Χαιρεφῶντα δέ ποτε καὶ Χαιρεκράτη, ἀδελφὼ μὲν 
“Ὁ ,ὔ » ᾿ς 

ὄντε ἀλλήλοιν, ἑαυτῷ δὲ γνωρίμω, αἰσθόμενος δια- 
͵ 2 Ν Ν Δ 2 ,ὔ »Μ ΗΝ 

φερομένω, ἰδὼν τὸν Χαιρεκράτη, ὐπέ μοι, ἔφη, ὦ 
- - ΄ὔ 

Χαιρέκρατες, οὐ δήπου καὶ σὺ εἶ τῶν τοιούτων ἀν- 
τ 7ὔ 

θρώπων οἱ χρησιμώτερον νομίζουσι χρήματα ἢ ἀδελ- 
Ν “ “ »" , “ 

φούς; καὶ ταῦτα τῶν μὲν ἀφρόνων ὄντων, τοῦ δὲ 
γι Ἀ “- Ν ,ὔ ,ὔ “ Ν 

φρονίμου, καὶ τῶν μὲν βοηθείας δεομένων, τοῦ δὲ 
- , Ν , “ 

βοηθεῖν δυναμένου, καὶ πρὸς τούτοις τῶν μὲν πλειόνων 
΄ ΄ “ Χ , “ 

ὑπαρχόντων, τοῦ δὲ ἑνός. θαυμαστὸν δὲ καὶ τοῦτο, 
»ν Ἁ Ν » , ,ἷ ς - “ ᾽ Ν 

εἴ τις τοὺς μὲν ἀδελφοὺς ζημίαν ἡγεῖται, ὅτι οὐ καὶ 
Ν - Ε “ ῇ Ἀ Ν ! ᾽ ς - τὰ τῶν ἀδελφῶν κέκτηται, τοὺς δὲ πολίτας οὐχ ἡγεῖται 

, “ ᾽ Ἂ Ν “ “ »Μ ᾽ αν. “ 

ζημίαν, ὅτε οὐ καὶ τὰ τῶν πολιτῶν ἔχει" ἀλλ᾽ ἐνταῦθα 
Ἀ ΄ “ [ “- - 

μὲν δύνανται λογίζεσθαι ὅτι κρεῖττον σὺν πολλοῖς 
-»“" ᾽ -“ [ω᾿ 

οἰκοῦντα ἀσφαλῶς τἀρκοῦντα ἔχειν ἢ μόνον διαιτώμενον 
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. α ΡΝ ᾽ ΄ ΄ ΡΝ 40 (ὦ ᾿ τὰ τῶν πολιτῶν ἐπικινδύνως πάντα κεκτῆσθαι, ἐπὶ δὲ 
“- “-“ Ν Ν “- “-“ 

τῶν ἀδελφῶν τὸ αὐτὸ τοῦτο ἀγνοοῦσι. καὶ οἰκέτας μὲν 3 
Φ » ον "ὦ 

οἱ δυνάμενοι ὠνοῦνται, ἵνα συνεργοὺς ἔχωσι, καὶ φίλους 
“-“ “-“ ’ “ “-“ ᾽ “-“ 

κτῶνται, ὡς βοηθῶν δεόμενοι, τῶν δ᾽ ἀδελφῶν ἀμελοῦσιν, 
" » - Ν ,ὔ -“ 

ὥσπερ ἐκ πολιτῶν μὲν γιγνομένους φίλους, ἐξ ἀδελφῶν 
᾿ ᾽ ΄ Ν Ν ,, ΄ δὲ οὐ γιγνομένους. καὶ μὴν πρὸς φιλίαν μέγα μὲν 4 

Ν “ ) “ “ ͵ὕ ᾿ ςε “- 
ὑπάρχει τὸ ἐκ τῶν αὐτῶν φῦναι, μέγα δὲ τὸ ὁμοῦ 

“- Ν “-“ ,ὔ , 

τραφῆναι, ἐπεὶ καὶ τοῖς θηρίοις πόθος τις ἐγγίγνεται 
“- “ Ν ᾿ ͵7ὕ Ν δι ον, Ψ 

τῶν συντρόφων. πρὸς δὲ τούτοις καὶ οἱ ἄλλοι ἄνθρωποι 
“- ’, “- Ἁ , ΕΣ “ 3 

τιμῶσι τε μᾶλλον τοὺς συναδέλφους ὄντας τῶν ἀνα- 
[ὲ ΔΕ Νὰ 5 ΄ Ε 'ὔ 

δέλφων καὶ ἧττον τούτοις ἐπιτίθενται. 

Ολαεγείγαΐεές ἀεγθγιαῖςς ἀϊηιδεξ 
ς 53 7 Ξ: Ἄ καὶ ὁ Χαιρεκράτης εἶπεν" ᾿Αλλ᾽ εἰ μέν, ὦ Σώκρατες, 5 

, , ΝΜ ᾿ , ΝΜ Ἂ , , Ν μὴ μέγα εἴη τὸ διάφορον, ἴσως ἂν δέοι φέρειν τὸν 
Ἰὸ Ν, Ἀ Ν Ἁ “ “ , " ) θὸ ΄ 

ἀδελφὸν καὶ μὴ μικρῶν ἕνεκα φεύγειν" ἀγαθὸν γάρ, 
“ λ Ἁ , ἊΝ Ν Ἅ - “- . 

ὥσπερ καὶ σὺ λέγεις, ἀδελφὸς ὠν οἷον δεῖ: ὁπότε 
“ ΥᾺΡ 

μέντοι παντὸς ἐνδέοι καὶ πᾶν τὸ ἐναντιώτατον εἴη, τί ἄν 
Ἂ “-“ τὶ , Ν ε , 7 

τις ἐπιχειροίη τοῖς ἀδυνάτοις; καὶ ὁ Σωκράτης ἔφη" 6 
, ζ 

Πότερα δέ, ὦ Χαιρέκρατες, οὐδενὶ ἀρέσαι δύναται 
ἣν - ᾿ ᾿ , 

Χαιρεφῶν, ὥσπερ οὐδὲ σοί, ἢ ἔστιν οἷς καὶ πάνυ 
2 , Ν -“ , Μ ΑἹ , Ψ “ 

ἀρέσκει; Διὰ τοῦτο γάρ τοι, ἔφη, ὦ Σώκρατες, ἄξιόν 
» 2 λ “-“ 9. ΄ . ΜΝ Ἁ 5 , δύ 

ἐστιν ἐμοὶ μισεῖν αὐτόν, ὅτι ἄλλοις μὲν ἀρέσκειν δύ- 
Υ̓ ρ “- ᾿ ͵ Ν ναται, ἐμοὶ δὲ ὅπου ἂν παρῇ πανταχοῦ καὶ λόγῳ καὶ 

7ὔ - Σ ΄ - τ ,, 

ἔργῳ ζημία μᾶλλον ἢ ὠφέλειά ἐστιν. Αρ᾽ οὖν, ἔφη 
“ » 7 ᾽ 

ὁ Σωκράτης, ὥσπερ ἵππος τῷ ἀνεπιστήμονι μέν, ἐγχει- 
“-“ Ν “- 7 2 δ “ ἐπ) , “ 

ροῦντι δὲ χρῆσθαι ζημία ἐστίν, οὕτω καὶ ἀδελφός, ὅταν 
3 - Ρ. ᾿ 2 “ “- Ἂ ) “- 

τίς αὐτῷ μὴ ἐπιστάμενος ἐγχειρῇ χρῆσθαι, ζημία ἐστί; 
“-“ ᾿ ς . 7, 

Πώς δ᾽ ἂν ἐγώ, ἔφη ὁ Χαιρεκράτης, ἀνεπιστήμων εἴην 8 
ΕῚ - “- ΕῚ , , Ν 3 Ψ Ἀ 3 

ἀδελφῷ χρῆσθαι, ἐπιστάμενός γε καὶ εὖ λέγειν τὸν εὖ 
-“ Ν “- Ν Ν 

λέγοντα καὶ εὖ ποιεῖν τὸν εὖ ποιοῦντα; τὸν μέντοι καὶ 
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, . Ν , » Ν ᾿» -“ ᾿ ’ὔ 

λόγῳ καὶ ἔργῳ πειρώμενον ἐμὲ ἀνιᾶν οὐκ ἂν δυναίμην 
" » “ ,ὔ Ῥ.- Ω -“ Ε ᾽ .ῳ." , Ἀ 

οὔτ᾽ εὖ λέγειν οὔτ᾽ εὖ ποιεῖν, ἀλλ᾽ οὐδὲ πειράσομαι. καὶ 
ῳ » - , ΄ ΄ 

ὁ Σωκράτης ἔφη" Θαυμαστά γε λέγεις, ὦ Χαιρέκρατες, 
Φ Β Ν ͵ 

εἰ κύνα μέν, εἴ σοι ἦν ἐπὶ προβάτοις ἐπιτήδειος ὧν 
͵ , 

καὶ τοὺς μὲν ποιμένας ἠσπάζετο, σοὶ δὲ προσιόντι 
» , 3 7 ΕΝ ἴω ᾽ , » “ Φ 

ἐχαλέπαινεν, ἀμελήσας ἂν τοῦ ὀργίζεσθαι ἐπειρῶ εὖ 
΄ .᾿ ΒΡ Ν ἈΝ 9 Ν Ἁ Ν , ποιήσας πραὕὔνειν αὐτόν, τὸν δὲ ἀδελφὸν φὴς μὲν μέγα 

" ᾿ Γ “κ᾿ 

ἀγαθὸν εἶναι ὄντα πρὸς σὲ οἷον δεῖ, ἐπίστασθαι δὲ 
« -“ - Ν Φ “ “-“ 

ὁμολογῶν καὶ εὖ ποιεῖν καὶ εὖ λέγειν οὐκ ἐπιχειρεῖς 
- μή ᾿ , 3 

μηχανᾶσθαι ὅπως σοι ὡς βέλτιστος ἢ. 

,ϑοζζαΐες ἐχῤέίαϊης ἰο Ολαογοίγαίες ἤοτὺ ἦδ εαλὶ τοῦ Οὐ ΘΚ 

ἀΐς ὀγοΐλεγ. 

Ν» Ν , Ἁ καὶ ὁ Χαιρεκράτης, Δέδοικα, ἔφη, ὦ Σώκρατες, μὴ 
Ν ΝΜ 3 Ν ͵ὔ Ψ “ “ 

οὐκ ἔχω ἐγὼ τοσαύτην σοφίαν ὥστε Χαιρεφῶντα 
-» ᾿ Ε] Ν Φ -“ Ν Ἂ. ᾽ ’ , 

ποιῆσαι πρὸς ἐμὲ οἷον δεῖ. Καὶ μὴν οὐδέν γε ποικίλον, 
Μ « ᾿ς ᾽ Ν ἣν “ » . ᾽ , «ς 2 ἈΝ 

ἔφη ὁ Σωκράτης, οὐδὲ καινὸν δεῖ ἐπ᾽ αὐτόν, ὡς ἐμοὶ 
- -“ Ν Ἅ, ’ὔ, 

δοκεῖ, μηχανᾶσθαι, οἷς δὲ καὶ σὺ ἐπίστασαι αὐτὸς 
" Ἂ ἼΣΕΝ . 7 ᾿ κα . , 

οἴομαι ἂν αὐτὸν ἁλόντα περὶ πολλοῦ ποιεῖσθαί σε. 
Ἂ , “ » ,ὔ , 

Οὐκ ἂν φθάνοις, ἔφη, λέγων, εἴ τι ἤσθησαί με φίλτρον 
» ͵7ὕ ὰ .] Ἁ ᾽ Χ ,ὔ » , ͵7ὔ 

ἐπιστάμενον ὃ ἐγὼ εἰδὼς λέληθα ἐμαυτόν. Λέγε δή 
μοι, ἔφη, εἴ τινα τῶν γνωρίμων βούλοιο κατεργάσασθαι, 

“- - ’ὔ ’ὔ 

ὁπότε θύοι, καλεῖν σε ἐπὶ δεῖπνον, τί ἂν ποιοίης; 
“ “ ΄ὔ φΦ - ᾽ , “ ΄ -“ 

Δῆλον ὅτι κατάρχοιμ᾽ ἂν τοῦ αὐτός, ὅτε θύοιμι, καλεῖν 
2 -“ ; “- Ν “ ἐκεῖνον. Ἐ δὲ βούλοιο τῶν φίλων τινὰ προτρέψασθαι, 

- “ “ 2. ’ 

ὁπότε ἀποδημοίης, ἐπιμελεῖσθαι τῶν σῶν, τί ἂν ποιοίης ; 

Δῆλον ὅτι πρότερος ἂν ἐγχειροίην ἐπιμελεῖσθαι τῶν 
πων ΟΡ, ᾽ , ὙΤΛ᾽ῦ χὰ 7 ἡ κα 
ἐκείνου, ὁπότε ἀποδημοίη. Εἰ δὲ βούλοιο ξένον ποιῆσαι 
« ,ὕ , « , Ν ] Ἂν " ᾽ ’ὔ 

ὑποδέχεσθαι σεαυτόν, ὁπότε ἔλθοις εἰς τὴν ἐκείνου, τί 
Ἂ “ ’, 

ἂν ποιοίης; Δῆλον ὅτι καὶ τοῦτον πρότερος ὑποδεχοί- 
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μην ἄν, ὁπότε ἔλθοι ᾿Αθήναζε. καὶ εἴ γε βουλοίμην 
πδὰκχ “ ΄ 54} « “ 

αὐτὸν προθυμεῖσθαι διωπράττειν μοι ἐφ᾽ ἃ ἥκοιμι, 

δῆλον ὅτι καὶ τοῦτο δέοι ἂν πρότερον αὐτὸν ἐκείνῳ 
ο ͵΄ 4» ἍῈ , Χ ᾽ ᾽ , , 

ποιεῖν. ἸΙάντ᾽ ἄρα σύ γε τὰ ἐν ἀνθρώποις φίλτρα 
Ε ΄ ΄ ἐ Α Ἅσον -" ΝΜ, Ε ἐπιστάμενος πάλαι ἀπεκρύπτου. ἢ ὀκνεῖς, ἔφη, ἄρξαι, 

Ν ᾽ Ν κ ὙΝ , ν ᾽ . ᾿ - 
μὴ αἰσχρὸς φανῇς, ἐὰν πρότερος τὸν ἀδελφὸν εὖ ποιῇς; 

΄ - Ν 

καὶ μὴν πλείστου γε δοκεῖ ἀνὴρ ἐπαίνου ἄξιος εἶναι, 
ὃς ἂν φθάνῃ τοὺς μὲν πολεμίους κακῶς ποιῶν τοὺς 
δὲ φίλους εὐεργετῶν. εἰ μὲν οὖν ἐδόκει μοι Χαιρεφῶν 

πὰ “ Ἀ 7] 
ἡγεμονικώτερος εἶναι σοῦ πρὸς τὴν φιλίαν ταύτην, 

ἐκεῖνον ἂν ἐπειρώμην πείθειν πρότερον ἐγχειρεῖν τῷ 
, - “ -» 

σὲ φίλον ποιεῖσθαι" νῦν δέ μοι σὺ δοκεῖς ἡγούμενος 
“Ὁ Ἃ 2 ΄ὔ “ ᾿Ν ε ΄, 

μᾶλλον ἂν ἐξεργάσασθαι τοῦτο. καὶ ὁ Χαιρεκράτης 
3 Ὰ Ζ 3 ΝΣ , Ν ἮΝ ᾿ Ν 

εἶπεν" λτοπα λέγεις, ὦ Σώκρατες, καὶ οὐδαμῶς πρὸς 
ον ΄ - 

σοῦ, ὅς γε κελεύεις ἐμὲ νεώτερον ὄντα καθηγεῖσθαι. 
ΝΥ ἴω 

καίτοι τούτου γε παρὰ πᾶσιν ἀνθρώποις τἀναντία 
“-“ Ν 

νομίζεται, τὸν πρεσβύτερον ἡγεῖσθαι παντὸς καὶ λόγου 
ἜΣ - Ψ ς ΙΖ 3 Ν Δ, 615 - καὶ ἔργου. Πῶς; ἔφη ὁ Σωκράτης" οὐ γὰρ καὶ ὁδοῦ 

παραχωρῆσαι τὸν νεώτερον πρεσβυτέρῳ συντυγχάνοντι 
πανταχοῦ νομίζεται καὶ καθήμενον ὑπαναστῆναι καὶ 

“ “ , “ 

κοίτῃ μαλακῇ τιμῆσαι καὶ λόγῳ ὑπεῖξαι; ὠγαθέ, μὴ 
ΕΣ ΝΜ }} ΕῚ ἊΝ ψ ἣν » ὃ «". δ 

ὄκνει, ἔφη, ἀλλ᾽ ἐγχείρει τὸν ἄνδρα καταπραὕὔνειν, καὶ 
[ , 

πάνυ ταχύ σοι ὑπακούσεται" οὐχ ὁρᾷς ὡς φιλότιμός 
Ν Ἁ ἐστι καὶ ἐλευθέριος; τὰ μὲν γὰρ πονηρὰ ἀνθρώπια οὐκ 

-“ “ Χ ᾿ ἂν ἄλλως μᾶλλον ἕλοις ἢ εἰ δοίης τι, τοὺς δὲ καλοὺς 
κἀγαθοὺς ἀνθρώπους προσφιλῶς χρώμενος μάλιστ᾽ ἂν 
κατεργάσαιο. 

14 

1 

τό 



17 

ι8 

19 

20 

20 ΞΕΝΟΦΏΝΤΟΙΣ {[{Π, 

,ϑοζζαΐος πγρὲς ἐλαΐ 116 ὁαε)Ἴ»ιγιέ ἰς κὐγίαϊηῖν τυογίζ 

ἡγγύιρ. 41ὲ ἀτυοίίς ογι ἐλε υαΐμε ΟΥ τεϑιἴολι, 

Ν ς 7 ἢ ᾽ ᾿Ἷ ΓΙ Ε] -»“" -“ 

καὶ ὁ Χαιρεκράτης εἶπεν: ᾿Εὰν οὖν ἐμοῦ ταῦτα 
- ᾽ “-“ Ν “ 7, ,ὔ Ν 

ποιοῦντος ἐκεῖνος μηδὲν βελτίων γίγνηται; Τί γὰρ 
᾿ ς ῳ “-“ Ν 

ἄλλο, ἔφη ὁ Σωκράτης, ἢ κινδυνεύσεις ἐπιδεῖξαι σὺ μὲν 

χρηστός τε καὶ φιλάδελφος εἶναι, ἐκεῖνος δὲ φαῦλός 
᾿ ᾽ ΝΜ ᾽ ,ὔ ᾽ ᾽ ᾽ εἶ ΗΝ. ,ὔ 

τε καὶ οὐκ ἄξιος εὐεργεσίας ; ἀλλ᾽ οὐδὲν οἶμαι τούτων 
Μ ,ὔ Ν 3. ὙΨΨ : Ν Μ 7 
ἔσεσθαι: νομίζω γὰρ αὐτόν, ἐπειδὰν αἴσθηταί σε 

προκαλούμενον ἑαυτὸν εἰς τὸν ἀγῶνα τοῦτον, πάνυ 
{ , ,ὔ 

φιλονεικήσειν ὅπως περιγένηταί σου καὶ λόγῳ καὶ 
» “- - ἣ ἴς , 

ἔργῳ εὖ ποιῶν. νῦν μὲν γὰρ οὕτως, ἔφη, διάκεισθον, 
“ ᾽ Ν -“ “Ὁ ς θ Ν τιν το 7 
ὥσπερ εἰ τὼ χεῖρε, ἃς ὁ θεὸς ἐπὶ τῷ συλλαμβάνειν 
᾽ ΄ » ,ὔ ᾽ ΄ ’ὔ ΄ Ν Ἁ 

ἀλλήλοιν ἐποίησεν, ἀφεμένω τούτου τράποιντο πρὸς τὸ 

διακωλύειν ἀλλήλω, ἢ εἰ τὼ πόδε θείᾳ μοίρᾳ πεποιημένω Ἴ ) Ἶ έἐ Μ' ρΩ {ς: 
Ἀ μ᾽ - :} , . 7 ͵ Ι] 

πρὸς τὸ συνεργεῖν ἀλλήλοιν, ἀμελήσαντε τούτου ἐμ- 
Ἁ ,ὔ 

ποδίζοιεν ἀλλήλω. οὐκ ἂν πολλὴ ἀμαθία εἴη καὶ 
“-“ 7ὔ ΄ 

κακοδαιμονία τοῖς ἐπ᾿ ὠφελείᾳ πεποιημένοις ἐπὶ βλάβῃ 
“ Ἀ Ἀ ᾽ ,ὔ ε » Ἀ ὃ -“ Ὃ Ν 

χρῆσθαι; καὶ μὴν ἀδελφώ γε, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ, ὁ θεὸς 
ΕῚ ,ὔ ᾽ Ψ, ᾽ ͵ ᾽ , ΕῚ ψε Ψ 

ἐποίησεν ἐπὶ μείζονι ὠφελείᾳ ἀλλήλοιν ἢ χεῖρέ τε 
, ᾽ Ν Μ “ ᾽ Ν Μ 

καὶ πόδε καὶ ὀφθαλμὼ καὶ τἄλλα ὅσα ἀδελφὰ ἔφυσεν 
᾽ ΄ - Ν 7 ᾽ 7 ϑαΑΥΝ ᾿ ΄ 
ἀνθρώποις. χεῖρες μὲν γάρ, εἰ δέοι αὐτὰς τὰ πλέον 
ὀργυιᾶς διέχοντα ἅμα ποιῆσαι, οὐκ ἂν δύναιντο" πόδες 
δὲ οὐδ᾽ ἂν ἐπὶ τὰ ὀργυιὰν διέχοντα ἔλθοιεν ἅμα" ὀφθαλ- 

Ν Ν « “- 5 - ) - Ὁ» Ἂ 

μοὶ δὲ οἱ δοκοῦντες ἐπὶ πλεῖστον ἐξικνεῖσθαι οὐδ᾽ ἂν 
“- Ἵ 

τῶν ἔτι ἐγγυτέρω ὄντων τὰ ἔμπροσθεν ἅμα καὶ τὰ 

ὄπισθεν ἰδεῖν δύναιντο" ἀδελφὼ δὲ φίλω ὄντε καὶ πολὺ 
“ ΄ “ Δ Ὁ ὐϑ Ψ ὔ ᾽ 7 

διεστῶτε πράττετον ἅμα καὶ ἐπ᾽ ὠφελείᾳ ἀλλήλοιν. 
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τ᾿: 

Βοογδίεβ οἡ ἔγίεη 45]. 

Ζ1ε τυογία᾽» οεήζγιαΐε 7 7γ16γιάς. 
Ν ΄ “ Ν Ηκουσα δέ ποτε αὐτοῦ καὶ περὶ φίλων διαλεγο- χα 

, φΦ ᾿ ,ὔ “ μένου ἐξ ὧν ἔμοιγε ἐδόκει μάλιστ᾽ ἄν τις ὠφελεῖσθαι 
Ν Λ »“.͵ “- πρὸς φίλων κτῆσίν τε καὶ χρείαν. τοῦτο μὲν γὰρ δὴ 

“ ΨΜ πολλῶν ἔφη ἀκούειν, ὡς πάντων κτημάτων κράτιστον 
Ἂ ’, δ , 

ἂν εἴη φίλος σαφὴς καὶ ἀγαθός: ἐπιμελομένους δὲ 
.᾿ “- ς κ 

παντὸς μᾶλλον ὁρᾶν ἔφη τοὺς πολλοὺς ἢ φίλων κτή- 
Ν 7, Ἁ 

σεως. καὶ γὰρ οἰκίας καὶ ἀγροὺς καὶ ἀνδράποδα καὶ 2 
βοσκήματα καὶ σκεύη κτωμένους τε ἐπιμελῶς ὁρᾶν 
ΨΜ Ν Ν », μ ΄ , ΄ ἃ ἔφη καὶ τὰ ὄντα σῴζειν πειρωμένους, φίλον δέ, ὃ 

͵ὔ ᾿} Ἁ 4 7ὔ ε “- » . Ἁ 

μέγιστον ἀγαθὸν εἶναί φασιν, ὁρᾶν ἔφη τοὺς πολλοὺς 

οὔτε ὅπως κτήσωνται φροντίζοντας οὔτε ὅπως οἱ ὄντες 
» “-“ , » Ἁ Ά ’ , Ν 

αὐτοῖς σῴζωνται. ἀλλὰ καὶ καμνόντων φίλων τε καὶ 
ῳϑ 

οἰκετῶν ὁρᾶν τινας ἔφη τοῖς μὲν οἰκέταις καὶ ἰατροὺς 
2 ΄ὔ Ν ες Ἀ δ ΓΝ, 2 “ 

εἰσάγοντας καὶ τἄλλα τὰ πρὸς ὑγίειαν ἐπιμελῶς παρα- 
΄ -“ Ν , 5 »- 2 , 

σκευάζοντας, τῶν δὲ φίλων ὀλυγωροῦντας, ἀποθανόντων 

τε ἀμφοτέρων ἐπὶ μὲν τοῖς οἰκέταις ἀχθομένους τε καὶ 
7 6 ΄ 2 Χ Χ “-“ , ᾽ Ἁ ᾽ “ 

ζημίαν ἡγουμένους, ἐπὶ δὲ τοῖς φίλοις οὐδὲν οἰομένους 
“ Ν -» Ἀ Μ ͵7ὕ 5 ἣν »." 

ἐλαττοῦσθαι, καὶ τῶν μὲν ἄλλων κτημάτων οὐδὲν ἐῶντας 
» ΄ ΣΟ» » , “ ᾿Ὶ , τ ’ὔ 

ἀθεράπευτον οὐδ᾽ ἀνεπίσκεπτον, τῶν δὲ φίλων ἐπιμελείας 
“ ΄ “- 

δεομένων ἀμελοῦντας. ἔτι δὲ πρὸς τούτοις ὁρᾶν ἔφη 4 
Ἀ Α -“ Ἀ Ψ. ΄ὔ κ ͵΄ὕ͵ 

τοὺς πολλοὺς τῶν μὲν ἄλλων κτημάτων καὶ πάνυ 
“- “ “- 7 “- , 

πολλῶν αὐτοῖς ὄντων τὸ πλῆθος εἰδότας, τῶν δὲ φίλων 
ὀλίγων ὄντων οὐ μόνον τὸ πλῆθος ἀγνοοῦντας, ἀλλὰ καὶ 

“-“ »“ Ζ » 77 

τοῖς πυνθανομένοις τοῦτο καταλέγειν ἐγχειρήσαντας, 
“ ΄ 

οὺς ἐν τοῖς φίλοις ἔθεσαν, πάλιν τούτους ἀνατίθεσθαι" 
“- Ε] Ἁ ω Λ , 

τοσοῦτον αὐτοὺς τών φίλων φροντίζειν. 

Ἑ. ΧΕΝ. Μ. 1, 5 
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71ὲ σναΐμε οΓ α ροοαῖ “ει, 

“- “- “- ΝΥ , 
καίτοι πρὸς ποῖον κτῆμα τῶν ἄλλων παραβαλλό- 

-“ 7 

μενος φίλος ἀγαθὸς οὐκ ἂν πολλῷ κρείττων φανείη; 
“- ΄ -“ “- ε ΄ “ 

ποῖος γὰρ ἵππος ἢ ποῖον ζεῦγος οὕτω χρήσιμον ὥσπερ 
΄ Ἀ ᾿ - Ἁ ᾽ ᾽ὔ “ Μ 

ὁ χρηστὸς φίλος; ποῖον δὲ ἀνδράποδον οὕτως εὔνουν 
Ν “-“ ᾿ “-“ , 

καὶ παραμόνιμον; ἢ ποῖον ἄλλο κτῆμα οὕτω πάγχρη- 
« Ν [ο Ν 

στον; ὁ γὰρ ἀγαθὸς φίλος ἑαυτὸν τάττει πρὸς πᾶν τὸ 
» -“ “ ,, Ν -“ “- γ0.᾽ - Ά, 
ἐλλεῖπον τῷ φίλῳ καὶ τῆς τῶν ἰδίων κατασκευῆς καὶ 

τῶν κοινῶν πράξεων" καὶ, ἐάν τέ τινα εὖ ποιῆσαι δέῃ, 
΄ ΕΥ , , ΄ -» Ἁ συνεπισχύει, ἐάν τέ τις φόβος ταράττῃ, συμβοηθεῖ τὰ 

μὲν συναναλίσκων, τὰ δὲ συμπράττων, καὶ τὰ μὲν 

συμπείθων, τὰ δὲ βιαζόμενος, καὶ εὖ μὲν πράττοντας 
πλεῖστα εὐφραίνων, σφαλλομένους δὲ πλεῖστα ἐπαν- 

»“ Δ “-“ -“" 

ορθῶν. ἃ δὲ αἵ τε χεῖρες ἑκάστῳ ὑπηρετοῦσι καὶ οἱ 
- Ἂ 

ὀφθαλμοὶ προορῶσι καὶ τὰ ὦτα προακούουσι καὶ οἱ 
, ͵,ὔ ͵ , ᾽ - ᾽ ἈΝ 

πόδες διανύτουσι, τούτων φίλος εὐεργετῶν οὐδενὸς 
’ 7 ΩΣ ἈΝ ς [ον ΕῚ ᾽ » ͵7 

λείπεται" πολλάκις ἃ πρὸ αὑτοῦ τις ἢ οὐκ ἐξειργάσατο 
“ ΕΥ̓ “ 

ἢ οὐκ εἶδεν ἢ οὐκ ἤκουσεν ἢ οὐ διήνυσε, ταῦθ᾽ ὁ φίλος 
Ν “ » 

πρὸ τοῦ φίλου ἐξήρκεσεν. ἀλλ᾽ ὅμως ἔνιοι δένδρα 
Ν “- ,ὔ “ -“ -“" 

μὲν πειρῶνται θεραπεύειν τοῦ καρποῦ ἕνεκεν, τοῦ δὲ 
᾽ ’ ΠΥ Ὁ Λ ΕῚ -“ Ἀ 

παμφορωτάτου κτήματος, ὃ καλεῖται φίλος, ἀργῶς καὶ 
ε ,, 

ἀνειμένως οἱ πλεῖστοι ἐπιμέλονται. 
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Ν: 

Θοογαίθϑ δηά Απεϑίῆθησδϑ. 

7» ἐδεγε αγιν σἰαρααγαῖ ὧν τυλῆελ ἐΐδ τυογίζ ο7 α ,ηφρια 

γηαν ὧδ (ἰδ 677)17164] ἢ 

7 ,ὔ “ 

Ἤκουσα δέ ποτε καὶ ἄλλον αὐτοῦ λόγον, ὃς ἐδόκει τ 
ἈΝ 

μοι προτρέπειν τὸν ἀκούοντα ἐξετάζειν ἑαυτὸν ὁπόσου 
-» , ΝΜ Μ 5. Χ ᾽’ “- , 

τοῖς φίλοις ἄξιος εἴη. ἰδὼν γάρ τινα τῶν συνόντων 
“- ἥ- ΄ὔ 

ἀμελοῦντα φίλου πενίᾳ πιεζομένου, ἤρετο ᾿Αντισθένη 
» -“ 2 - ᾽ ον Ν ΝΜ, “ 

ἐναντίον τοῦ ἀμελοῦντος αὐτοῦ καὶ ἄλλων πολλῶν" 
3 » ’ὔ ’ὔ ’, 

Αρ᾽, ἔφη, ὦ ᾿Αντίσθενες, εἰσί τινες ἀξίαν φίλων, ὥσπερ 
“ “- “ « - - 

οἰκετῶν; τῶν γὰρ οἰκετῶν ὁ μέν που δυοῖν μναῖν ἄξιός 
᾽ « ἈΝ « ,ὔ « Ν , -“ ε Ἁ, Ἀ , 

ἐστιν, ὁ δὲ ἡμιμναίου, ὁ δὲ πέντε μνῶν, ὁ δὲ καὶ δέκα. 
Ἁ «ς Α 

Νικίας δὲ ὁ Νικηράτου λέγεται ἐπιστάτην εἰς τἀργύρεια 
,ὔ, “ “ νὰ 

πρίασθαι ταλάντου. σκοποῦμαι δὴ τοῦτο, ἔφη, εἰ ἄρα, 
“ “- » ζω Ὁ ᾿ τος ΄ ; ΩΣ » 4 ὥσπερ τῶν οἰκετῶν, οὕτω καὶ τῶν φίλων εἰσὶν ἀξίαι. 

Ἀ » πὰ. Ἄ, Ν “ ,ὔ Ναὶ μὰ Δί, ἔφη ὁ ᾿Αντισθένης" ἐγὼ γοῦν βουλοίμην 5 
ΕΝ Ν ͵7 Λ 3 “-“ Ἄ ͵] “ Ν 

ἂν τὸν μέν τινα φίλον μοι εἶναι μᾶλλον ἢ δύο μνᾶς, τὸν 
7 Ν Ν Ν δ᾽ οὐδ᾽ ἂν ἡμιμναίου προτιμησαίμην, τὸν δὲ καὶ πρὸ 

, - ’ὔ, ΤΑ δέκα μνῶν ἑλοίμην ἄν, τὸν δὲ πάντων χρημάτων καὶ 
, ΄ Ἄ , τι τ “ » . 

πόνων πριαίμην ἂν φίλον μοι εἶναι. Οὐκοῦν, ἔφη ὁ 4 
Σωκράτης, εἴ γε ταῦτα τοιαῦτά ἐστι, καλῶς ἂν ἔχοι 
Ὶ “ ἢ . , , Μ , “- , 

ἐξετάζειν τινὰ ἑαυτόν, πόσου ἄρα τυγχάνει τοῖς φίλοις 
ΝΜ Ὑ Α, - ε ’ὔ, » .-» 

ἄξιος ὦν, καὶ πειρᾶσθαι ὡς πλείστου ἄξιος εἶναι, 
“ ι κε ἈΧΟΝ ε , “-“ 3. τὰ , 
ἵνα ἧττον αὐτὸν οἱ φίλοι προδιδῶσιν. ἐγὼ γάρ τοι. 
ΝΜ , ᾽ Ἂ ἴω Ν .“ ΄΄ ᾽ Ν ἔφη, πολλάκις ἀκούων τοῦ μὲν ὅτι προύδωκεν αὐτὸν 

᾽ “ “ - ἴὰ 

φίλος ἀνήρ, τοῦ δ᾽ ὅτι μνᾶν ἀνθ᾽ ἑαυτοῦ μᾶλλον εἵλετο 
᾽ ΄, ἃ ΝΜ , Μ- Ν Ν -" υ ἀνήρ, ὃν ὦετο φίλον εἶναι, καὶ τὰ τοιαῦτα πάντα, - 
σκοπῶ μή, ὥσπερ ὅταν τις οἰκέτην πονηρὸν πωλῇ καὶ 

:- 
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ἀποδῶται τοῦ εὑρόντος, οὕτω καὶ τὸν πονηρὸν φίλον, 

ὅταν ἐξῇ τὸ πλέον τῆς ἀξίας λαβεῖν, ἐπαγωγὸν ἢ 

ἀποδίδοσθαι" τοὺς δὲ χρηστοὺς οὔτε οἰκέτας πάνυ τι 

πωλουμένους ὁρῶ οὔτε φίλους προδιδομένους. 

ΝΜ: 

Θοογαίθβ δηά Ογιοριἶΐα8. 

716 «λοίεο οΥ 72» 1ἐρι(ς. 

« ’ 

Ἐδόκει δέ μοι καὶ εἰς τὸ δοκιμάζειν φίλους ὁποίους 

ἄξιον κτᾶσθαι φρενοῦν τοιάδε λέγων" Εὐπέ μοι, ἔφη, 

ὦ Κριτόβουλε, εἰ δεοίμεθα φίλου ἀγαθοῦ, πῶς ἂν 
“-“ - ,ὔ 

ἐπιχειροίημεν σκοπεῖν; ἄρα πρῶτον μὲν ζητητέον ὅστις 

ἄρχει γαστρός τε καὶ φιλοποσίας καὶ λαγνείας καὶ 

ὕπνου καὶ ἀργίας; ὁ γὰρ ὑπὸ τούτων κρατούμενος 
Μ 5 ᾽ Ν ε “ Ἕ ᾽ ΓΝ ΕΙΣ , Ν 7 οὔτ᾽ αὐτὸς ἑαυτῷ δύναιτ᾽ ἂν οὔτε φίλῳ τὰ δέοντα 

πράττειν. Μὰ Δί᾽ οὐ δῆτα, ἔφη. Οὐκοῦν τοῦ μὲν 

ὑπὸ τούτων ἀρχομένου ἀφεκτέον δοκεῖ σοι εἶναι; ἸΠάνυ 
Ν “ » ΄, , » Ὁ ΩΝ Ὰ Ἁ 

μὲν οὖν, ἔφη. Τί γάρ; ἔφη, ὅστις δαπανηρὸς ὧν μὴ 
᾽ , Ε ΄ 5. » ΑΝ “ ᾽ὔ -“ 

αὐτάρκης ἐστίν, αλλ αεὶ τῶν πλησίον δεῖται, καὶ 

λαμβάνων μὲν μὴ δύναται ἀποδιδόναι, μὴ λαμβάνων 
δὲ τὸν μὴ διδόντα μισεῖ, οὐ δοκεῖ σοι καὶ οὗτος χαλεπὸς 
φίλος εἶναι; Πάνυ η᾽, ἔφη. Οὐκοῦν ἀφεκτέον καὶ 

͵7ὔ » ͵ὔ ͵ Μ ,ὔ , ΄ 

τούτου; ᾿Αφεκτέον μέντοι, ἔφη. Τί γάρ; ὅστις χρη- 

ματίζεσθαι μὲν δύναται, πολλῶν δὲ χρημάτων ἐπιθυμεῖ, 
καὶ διὰ τοῦτο δυσσύμβολός ἐστι, καὶ λαμβάνων μὲν 
ἥδεται, ἀποδιδόναι δὲ οὐ βούλεται; Ἐμοὶ μὲν δοκεῖ, 

.--«ἰὦ».-τον. τ παι 
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» Φ 
ἔφη, οὗτος ἔτι πονηρότερος ἐκείνου εἶναι. Τί δ᾽; ὅστις 4 
ὃ ἈΝ Ἁ Μ “ ΄, Ν ν Δ Μ. 

ιὰἃ τὸν ἔρωτα τοῦ χρηματίζεσθαι μηδὲ πρὸς ἕν ἄλλο 
Ἁ -“ ἣν “ Ψ ’ “-“ ᾽ 7 

σχολὴν ποιεῖται ἢ ὁπόθεν αὐτός τι κερδανεῖ; ᾿Αφεκτέον 
Ν 4, « 3 ἈΝ - 2 Ἁ ἈΝ ΕΝ » “ καὶ τούτου, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ: ἀνωφελὴς γὰρ ἂν εἴη τῷ 

,ὔ χρωμένῳ. Τί δέ; ὅστις στασιώδης τέ ἐστι καὶ θέλων 
Ἁ - 

πολλοὺς τοῖς φίλοις ἐχθροὺς παρέχειν; Φευκτέον νὴ 
,’ὔ “ “ “ 

Δία καὶ τοῦτον. Εἰ δέ τις τούτων μὲν τῶν κακῶν 
δὲ ΨΜ Φ δὲ [4 ᾿ Ἄ) δὲ ,ὔ μηδὲν ἔχοι, εὖ δὲ πάσχων ἀνέχεται, μηδὲν φροντίζων 

τοῦ ἀντευεργετεῖν ; ᾿Ανωφελὴς ἂν εἴη καὶ οὗτος. ἀλλὰ 
-“ .- - 

ποῖον, ὦ Σώκρατες, ἐπιχειρήσομεν φίλον ποιεῖσθαι; 
3 Ἁ “ 

Οἶμαι μέν, ὃς τἀναντία τούτων ἐγκρατὴς μὲν ἦ τῶν 5 
ὃ Ν “ [4 ᾳ “ ΝΜ Ν Ἂ ᾽ ΄΄ Ὰ ἃ τοῦ σώματος ἡδονῶν, εὔοικος δὲ καὶ εὐσύμβολος ὧν 

Ν Ἂ τυγχάνῃ καὶ φιλόνεικος πρὸς τὸ μὴ ἐλλείπεσθαι εὖ 
-“ “- , -“" -“ 

ποιῶν τοὺς εὐεργετοῦντας αὐτόν, ὥστε λυσιτελεῖν τοῖς 
΄ “- “- χρωμένοις. Πῶς οὖν ἂν ταῦτα δοκιμάσαιμεν, ὦ Σώ- 6 

κρατες, πρὸ τοῦ χρῆσθαι; Τοὺς μὲν ἀνδριαντοποιούς, 
ἔφη, δοκιμάξομεν οὐ τοῖς λόγοις αὐτῶν τεκμαιρόμενοι, 
᾽ 3. δὰ ΕΝ ΞΕ “ Ἁ , : Ὡ -“ 

ἀλλ᾽ ὃν ἂν ὁρῶμεν τοὺς πρόσθεν ἀνδριάντας καλῶς 

εἰργασμένον, τούτῳ πιστεύομεν καὶ τοὺς λοιποὺς εὖ 
᾽ὔ 

ποιήσειν. Καὶ ἄνδρα δὴ λέγεις, ἔφη, ὃς ἂν τοὺς φίλους 7 
, , 5 “ 4 “- “Ὁ ᾿ Ἁ 

τοὺς πρόσθεν εὖ ποιῶν φαίνηται, δῆλον εἶναι καὶ τοὺς 
«“ ) Ν ᾿ Ν “ Μ ἃ Ἂ ὕστερον εὐεργετήσοντα; Καὶ γὰρ ἵπποις, ἔφη, ὃν ἂν 
δ ον δὰ - “- “ Ἄ Υ. 

ὁρῶ τοῖς πρόσθεν καλῶς χρώμενον, τοῦτον κἂν ἄλλοις 

οἶμαι καλῶς χρῆσθαι. 

126 »ιφέλοα 97) 2γοκεα76. 

- , 7 χ Εἶεν, ἔφη" ὃς δ᾽ ἂν ἡμῖν ἄξιος φιλίας δοκῇ εἶναι, 8 
“ “ -“ “ 

πῶς χρὴ φίλον τοῦτον ποιεῖσθαι; Ἱ]ρῶτον μέν, ἔφη, 
“ “- ,ὔ 

τὰ παρὰ τῶν θεῶν ἐπισκεπτέον, εἰ συμβουλεύουσιν 
φι0ξ: ΑΝ, , -“ ’ὔ 3 » ἃ Ἃ ς »" 

αὐτὸν φίλον ποιεῖσθαι. Τί οὖν; ἔφη, ὃν ἂν ἡμῖν τε 

δοκῇ καὶ οἱ θεοὶ μὴ ἐναντιῶνται, ἔχεις εἰπεῖν ὅπως οὗτος 
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, Ἷ ᾿ . »“ 

θηρατέος; Μὰ Δί᾽, ἔφη, οὐ κατὰ πόδας ὥσπερ ὁ λαγῶς 
ἡδ᾽ ᾽ ΄, “ νΝ θ ὑδὲ βί γ ΄ ͵ὔ 

οὐδ᾽ ἀπάτῃ ὥσπερ αἱ ὄρνιθες οὐδὲ βίᾳ ὥσπερ οἱ κάπροι. 
,ὔ -“ -“ Ν Ν Ω 

ἄκοντα γὰρ φίλον ἑλεῖν ἐργῶδες: χαλεπὸν δὲ καὶ δή- 
Ἷ “ ὃ “ Ἢ » θ Ν Ὶ “-“ 

σαντα κατέχειν ὥσπερ δοῦλον" ἐχθροι γὰρ μᾶλλον 
ΕῪ , ,ὔ “ , Φῴλ δὲ -“" ᾿ 

ἢ φίλοι γίγνονται ταῦτα πάσχοντες. λοι ὃὲ πῶς; 
Μ ἋΦ9 ΄ 4 ᾽ ΄ “Δ δι Ἢ ΄ὔ 

ἔφη. Εἶναι μέν τινάς φασιν ἐπῳδάς, ἃς οἱ ἐπιστάμενοι 
» , Ὡ Ὰ ΄ ΄, ᾽ Ἁ “-“ 

ἐπάδοντες οἷς ἂν βούλωνται φίλους αὐτοὺς ποιοῦνται" 
ΚΙ ; Ἀ Ἁ ,ὔ 7 - ) ΄ Ν Δ Ἄ 

εἶναι δὲ καὶ φίλτρα, οἷς οἱ ἐπιστάμενοι πρὸς οὺς ἂν 
-“ “ , 

βούλωνται χρώμενοι φιλοῦνται ὑπ᾽ αὐτῶν. 1]όθεν οὗν, 
» -“ “ ΝΜ “Δ Ν “ “-“ ᾽ “ -“ 

ἔφη, ταῦτα μάθοιμεν ἄν; “ΑΔ μὲν αἱ Σειρῆνες ἐπῇδον τῷ 
Ε ΨΚ « " τ : ΕΣ Ἁ Ζ 
Οδυσσεῖ ἤκουσας Ομήρου, ὧν ἐστιν ἀρχὴ τοιάδε τις" 

Δεῦρ᾽ ἄγε δή, πολύαιν᾽ ᾿Οδυσεῦ, μέγα κῦδος ᾿Αχαιών. 

η) ΄ Ω ΝΜ Ν ᾽ ὃ ,ὔ 4 Ἂν , Ν -» 
αὐτην οὖν, ἔφη, τὴν ἐπῳδήν, ὦ Σώκρατες, καὶ τοῖς 

Μ ᾿ , ς΄ “ ᾽ (ὃ -“ 

ἄλλοις ἀνθρώποις αι Σειρῆνες ἐπᾳὸουσαι κατεῖχον, 
[ -“ Ἁ , 

ὥστε μὴ ἀπιέναι ἀπ᾽ αὐτῶν τοὺς ἐπᾳσθέντας; Οὐκ’ 
᾽ , “-“ ἀν ᾽ - , “ » “-“ 

ἀλλὰ τοῖς ἐπ᾽ ἀρετῇ φιλοτιμουμένοις οὕτως ἐπῆδον. 
᾽ “- “- , 

Σχεδόν τι λέγεις τοιαῦτα χρῆναι ἑκάστῳ ἐπάδειν οἷα 
μὴ νομιεῖ ἀκούων τὸν ἐπαινοῦντα καταγελῶντα λέγειν" 

᾿ Ν ’ὔ Ξ ΄ 

οὕτω μὲν γὰρ ἐχθίων τ᾽ ἂν εἴη καὶ ἀπελαύνοι τοὺς 
᾽ , ᾽ Ε] .« “ ᾽ Ἀ ᾽ , “ 

ἀνθρώπους ἀφ᾽ ἑαυτοῦ, εἰ τὸν εἰδότα ὅτι μικρός τε 
’ὔ, 

καὶ αἰσχρὸς καὶ ἀσθενής ἐστιν ἐπαινοίη λέγων ὅτι 
, ἃ , αν Ἢ ᾿ » ΝΜ , 

καλός τε καὶ μέγας καὶ ἰσχυρός ἐστιν. ἄλλας δέ τινας 

οἶσθα ἐπῳδάς; Οὐκ' ἀλλ᾽ ἤκουσα μὲν ὅτι Περικλῆς 
. Ἄς Ν 5... ὁ Ἂ , ᾽ , ἄλλῳ 

πολλὰς ἐπίσταιτο, ἃς ἐπάδων Τῇ πόλει ἐποίει αὐτὴν 
“-“ , - Ν “ ,, 

φιλεῖν αὑτόν. Θεμιστοκλῆς δὲ πῶς ἐποίησε τὴν πόλιν 
“ ΄ , Ν [Δ] , ᾽ Ν “ 

φιλεῖν αὑτόν; Μὰ Δί᾽ οὐκ ἐπᾷάδων, ἀλλὰ περιάψας τι 

ἀγαθὸν αὐτῇ. 
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ἤαγίοιες ἰϊαιείίος. 

»-“" , ΑΝ 

Δοκεῖς μοι λέγειν, ὦ Σώκρατες, ὡς, εἰ μέλλομεν 
᾽ ’ ΄ ’, ᾽ Ἁ 6 - » Ἁ ἀγαθόν τινα κτήσασθαι φίλον, αὐτοὺς ἡμᾶς ἀγαθοὺς 

“. ΄ 7 Ἀ ΄ὔ Ἁ ) ΕΝ Μ δεῖ γενέσθαι λέγειν τε καὶ πράττειν. Σὺ δ᾽ ὥου, ἔφη 
ὁ Σωκράτης, οἷόν τ᾽ εἶναι καὶ πονηρὸν ὄντα χρηστοὺς 

«ς 3 

φίλους κτήσασθαι; ᾿Ἑώρων γάρ, ἔφη ὁ Κριτόβουλος, 
ῥήτοράς τε φαύλους ἀγαθοῖς δημηγόροις φίλους ὄντας, 
καὶ στρατηγεῖν οὐχ ἱκανοὺς πάνυ στρατηγικοῖς ἀνδρά- 

ς ΄, . ἢ ᾽ Φ Μ Ν ν ΩΣ , 

σιν ἑταίρους. ἾΑρ᾽ οὖν, ἔφη, καὶ, περὶ οὗ διαλεγόμεθα, 
οἶσθά τινας οἱ ἀνωφελεῖς ὄντες ὠφελίμους δύνανται 

14 

15 

τό 

φίλους ποιεῖσθαι; Μὰ Δί᾽ οὐ δῆτ᾽, ἔφη: ἀλλ᾽ εἰ - 
» ,ὔ , 5 Χ Ν Ἁ 2 ᾿ , 

ἀδύνατόν ἐστι πονηρὸν ὄντα καλοὺς κἀγαθοὺς φίλους 
͵ὔ , -“ Μ᾽ , 4’ » Ἁ ἈΣ 

κτήσασθαι, ἐκεῖνο ἤδη μέλει μοι, εἰ ἔστιν αὐτὸν καλὸν 
, “- - “-“ 

κἀγαθὸν γενόμενον ἐξ ἑτοίμου τοῖς καλοῖς κἀγαθοῖς 
Δ ΄ [ φίλον εἶναι. Ὃ ταράττει σε, ὦ Κριτόβουλε, ὅτι πολ- 

Ψ, Ν “- “-“ 

λάκις ἄνδρας καὶ τὰ καλὰ πράττοντας καὶ τῶν αἰσχρῶν 
δι “- , 5 , ἀπεχομένους ὁρᾷς ἀντὶ τοῦ φίλους εἶναι στασιάξοντας 

ἀλλήλοις καὶ χαλεπώτερον χρωμένους τῶν μηδενὸς 

ἀξίων ἀνθρώπων. Καὶ οὐ μόνον γ᾽, ἔφη ὁ Κριτόβουλος, 
οἱ ἰδιῶται τοῦτο ποιοῦσιν, ἀλλὰ καὶ πόλεις αἱ τῶν 

“Ὁ ΄ ΄ 

τε καλῶν μάλιστα ἐπιμελόμεναι καὶ τὰ αἰσχρὰ ἥκιστα 

προσιέμεναι πολλάκις πολεμικῶς ἔχουσι πρὸς ἀλλήλας. 
«Ὁ , , 2 Α », Ν ἣ -“ , 

ἃ λογιζόμενος πάνυ ἀθύμως ἔχω πρὸς τὴν τῶν φίλων 
- ΕΝ ᾿ς Ν Δ ς “ , 2 ΄ 

κτῆσιν" οὔτε γὰρ τοὺς πονηροὺς ορώ φίλους ἀλλήλοις 
. Ἧ “ δυναμένους εἶναι---πῶς γὰρ ἂν ἢ ἀχάριστοι ἢ ἀμελεῖς 

ΕΣ ᾿] -“ 

ἢ πλεονέκται ἢ ἄπιστοι ἢ ἀκρατεῖς ἄνθρωποι δύναιντο 

φίλοι γενέσθαι; οἱ μὲν οὖν πονηροὶ πάντως ἔμοιγε 
δοκοῦσιν ἀλλήλοις ἐχθροὶ μᾶλλον ἢ φίλοι πεφυκέναι. 

17 

ι8 

Ἐ0 

ἀλλὰ μήν, ὥσπερ σὺ λέγεις, οὐδ᾽ ἂν τοῖς χρηστοῖς οἱ 20 
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πονηροί ποτε συναρμύσειαν εἰς φιλίαν: πῶς γὰρ οἱ 
τὰ πονηρὰ ποιοῦντες τοῖς τὰ τοιαῦτα μισοῦσι φίλοι 
γένοιντ᾽ ἄν; εἰ δὲ δὴ καὶ οἱ ἀρετὴν ἀσκοῦντες στα- 

σιάζουσί τε περὶ τοῦ πρωτεύειν ἐν ταῖς πόλεσι καὶ 
φθονοῦντες ἑαυτοῖς μισοῦσιν ἀλλήλους, τίνες ἔτι φίλοι 
ἔσονται καὶ ἐν τίσιν ἀνθρώποις εὔνοια καὶ πίστις 
ἔσται; 

“ γιοραάκλι ἐς γπιαΐμγαί ἔο γιαῦὶ ἀγα ας αὶ σμὀίλε φοτυθ7. 

᾿Αλλ᾽ ἔχει μέν, ἔφη ὁ Σωκράτης, ποικίλως πως 

ταῦτα, ὦ Κριτόβουλε. φύσει γὰρ ἔχουσιν οἱ ἄνθρωποι 
τὰ μὲν φιλικά" δέονταί τε γὰρ ἀλλήλων καὶ ἐλεοῦσι 

καὶ συνεργοῦντες ὠφελοῦσι καὶ τοῦτο συνιέντες χάριν 

ἔχουσιν ἀλλήλοις" τὰ δὲ πολεμικά" τά τε γὰρ αὐτὰ 
καλὰ καὶ ἡδέα νομίζοντες ὑπὲρ τούτων μάχονται καὶ 
διχογνωμονοῦντες ἐναντιοῦνται. πολεμικὸν δὲ καὶ ἔρις 

καὶ ὀργή" καὶ δυσμενὲς μὲν ὁ τοῦ πλεονεκτεῖν ἔρως, 
ς , κ 

22 μισητὸν δὲ ὁ φθόνος. ἀλλ᾽ ὅμως διὰ τούτων πάντων 
νὴ 

ἡ φιλία διαδυομένη συνάπτει τοὺς καλούς τε κἀγαθούς. 
“- , 

διὰ γὰρ τὴν ἀρετὴν αἱροῦνται μὲν ἄνευ πόνου τὰ μέτρια 
“-“ - ΕΥ Ἂ, , ᾿ 4 ᾿Α 

κεκτῆσθαι μᾶλλον ἢ διὰ πολέμου πάντων κυριεύειν, 
καὶ δύνανται πεινῶντες καὶ διψῶντες ἀλύπως σίτου 

- - δ - 

καὶ ποτοῦ κοινωνεῖν, ὥστε μὴ λυπεῖν οὺς μὴ προσήκει" 
, Ἁ - 

23 δύνανται δὲ καὶ χρημάτων οὐ μόνον τοῦ πλεονεκτεῖν 
; , ,ὔ - ) Ἀ δ ν Σ - ᾽ 
ἀπεχόμενοι νομίμως κοινωνεῖν, ἀλλὰ καὶ ἐπαρκεῖν ἀλ- 

,ὔ ͵ Χ Ν Ν ΝΜ ᾽ ἥ ΕΣ ,ὔ 

λήλοις" δύνανται δὲ καὶ τὴν ἔριν οὐ μόνον ἀλύπως, 
5 ͵ 

ἀλλὰ καὶ συμφερόντως ἀλλήλοις διατίθεσθαι καὶ τὴν 
, “-" 

ὀργὴν κωλύειν εἰς τὸ μεταμελησόμενον προϊέναι. τὸν 
Ν “ Ζ ᾽ ον δ « “ Ε Ν 

δὲ φθόνον παντάπασιν ἀφαιροῦσι, τὰ μὲν ἑαυτῶν ἀγαθὰ 
“ , " - ΄ Ἀ Χ “ , ς “ 

τοῖς φίλοις οἰκεῖα παρέχοντες, τὰ δὲ τῶν φίλων ἑαυτῶν 
νομίζοντες. 
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γιογιαδλ ἐγι ῥοζίεαί ἐϊ76. 

΄“΄ 4 3, ,υ δὰ ᾿ Ἁ 5. Ἁ “ πῶς οὖν οὐκ εἰκὸς τοὺς καλοὺς κἀγαθοὺς καὶ τῶν 24 
“ - Ἁ ᾿ “ 

πολιτικῶν τιμῶν μὴ μόνον ἀβλαβεῖς, ἀλλὰ καὶ ὠφελί- 

μους ἀλλήλοις κοινωνοὺς εἶναι; οἱ μὲν γὰρ ἐπιθυμοῦντες 
- , “- , 

ἐν ταῖς πόλεσι τιμᾶσθαί τε καὶ ἄρχειν, ἵνα ἐξουσίαν 
μ ΄ 

ἔχωσι χρήματά τε κλέπτειν καὶ ἀνθρώπους βιάζεσθαι 
“ “ , ϑ 

καὶ ἡδυπαθεῖν, ἄδικοί τε καὶ πονηροὶ ἂν εἶεν καὶ ἀδύ- 
Μ , }] μι » , - 

νατοι ἄλλῳ συναρμόσαι. εἰ δέ τις ἐν πόλει τιμᾶσθαι 25: 
Ἷ [ , “ Ν - 

βουλόμενος, ὅπως αὐτός τε μὴ ἀδικῆται καὶ τοῖς φίλοις 
Ν ,ὔ "“" ΄ὔ Χ ΝΜ, "} , “Ὁ 

τὰ δίκαια βοηθεῖν δύνηται, καὶ ἄρξας ἀγαθόν τι ποιεῖν 
- Ν 7 “ τὴν πατρίδα πειρᾶται, διὰ τί ὁ τοιοῦτος ἄλλῳ τοιούτῳ 

γι, , , 

οὐκ ἂν δύναιτο συναρμόσαι; πότερον τοὺς φίλους 
ὠφελεῖν μετὰ τῶν καλῶν κἀγαθῶν ἧττον δυνήσεται; 

ἢ τὴν πόλιν εὐεργετεῖν ἀδυνατώτερος ἔσται καλοὺς 
» Δ ΨΜ ’ὔ ᾿ ἈΝ δ 15 - - κἀγαθοὺς ἔχων συνεργούς; ἀλλὰ καὶ ἐν τοῖς γυμνικοῖς 26 

ἀγῶσι δῆλόν ἐστιν, ὅτι, εἰ ἐξῆν τοῖς κρατίστοις συνθε- 
»7 Ἃ “ μένους ἐπὶ τοὺς χείρους ἰέναι, πάντας ἂν τοὺς ἀγῶνας 

Φ δι. τ Ν γς ἮΝ 3 ΑῈΣ ᾽ ΄ 
οὗτοι ἐνίκων καὶ πάντα τὰ ἄθλα οὗτοι ἐλάμβανον. 

ἐπεὶ οὖν ἐκεῖ μὲν οὐκ ἐῶσι τοῦτο ποιεῖν, ἐν δὲ τοῖς 

πολιτικοῖς, ἐν οἷς οἱ καλοὶ κἀγαθοὶ κρατιστεύουσιν, 
᾽ 7 ,, Ἀ ͵ 

οὐδεὶς κωλύει μεθ᾽ οὗ ἄν τις βούληται τὴν πόλιν 
- “ - Ψ " 

εὐεργετεῖν, πῶς οὐ λυσιτελεῖ τοὺς βελτίστους φίλους 
" Ν κτησάμενον πολιτεύεσθαι, τούτοις κοινωνοῖς καὶ συνερ- 

“ Ὁ " Ἂ ᾿] ΓΑ Ἂὦ 

γοῖς τῶν πράξεων μᾶλλον ἢ ἀνταγωνισταῖς χρώμενον; 
᾿] “ “- Ὁ , 

ἀλλὰ μὴν κακεῖνο δῆλον, ὅτι κἂν πολεμῇ τίς τινι, 27 
ΓΑ , Ν » 

συμμάχων δεήσεται, καὶ τούτων πλειόνων ἐὰν καλοῖς 
“- Ε - 2 , 

κἀγαθοῖς ἀντιτάττηται. καὶ μὴν οἱ συμμαχεῖν ἐθέ- 
- Ὰ 

λοντες εὖ ποιητέοι, ἵν’ ἐθέλωσι προθυμεῖσθαι. πολὺ 
- 7 ᾽ ΄' Φφ “ Ἂ 

δὲ κρεῖττον τοὺς βελτίστους ἐλάττονας εὖ ποιεῖν ἢ 
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" , ,ὔ » 4 . 

τοὺς χείρονας πλείονας ὄντας" οἱ γὰρ πονηροὶ πολὺ 
, .“ “ 

πλειόνων εὐεργεσιῶν ἢ οἱ χρηστοὶ δέονται. 

δοζγαίες ἰδ αι αὐοῤῥέ ἐμ ἐλε αγέ 97) εαἰολζριρ 2)1671. 

: “ ᾧ γ΄ , [ο » Ν 

ἀλλὰ θαρρῶν, ἔφη, ὦ Κριτόβουλε, πειρῶ ἀγαθὸς 
“ , -“ ,ὔ Ἁ 

γίγνεσθαι, καὶ τοιοῦτος γενόμενος θηρᾶν ἐπιχείρει τοὺς 
΄ ᾽ ΄ Μ 3. ἊΝ ͵ ἘΠῚ - 

καλούς τε κἀγαθούς. ἴσως δ᾽ ἄν τί σοι κἀγὼ συλλαβεῖν 
- -“ [ον Ἁ ἈΝ 

εἰς τὴν τῶν καλῶν τε κἀγαθῶν θήραν ἔχοιμι διὰ τὸ 
κ - ᾽ ΕΥ̓ ἐρωτικὸς εἶναι" δεινῶς γάρ, ὧν ἂν ἐπιθυμήσω ἀνθρώπων, 

δ Ν δ Ἁ -“ Ι] 

ὅλος ὥρμημαι ἐπὶ τὸ φιλῶν τε αὐτοὺς ἀντιφιλεῖσθαι ὑπ 
“ “ 5 “-“ “ »“" 

αὐτῶν καὶ ποθῶν ἀντιποθεῖσθαι καὶ ἐπιθυμῶν συνεῖναι 
-“ “-“ , ς “-“ 

καὶ ἀντεπιθυμεῖσθαι τῆς συνουσίας. ὁρῶ δὲ καὶ σοὶ 
͵ “ “ » ᾽ὔ ’ὔ , 

τούτων δεῆσον, ὅταν ἐπιθυμήσῃς φιλίαν πρός τινας 
“-“ , 

ποιεῖσθαι. μὴ οὖν ἀποκρύπτου με οἷς ἂν βούλῃ φίλος 
γενέσθαι: διὰ γὰρ τὸ ἐπιμελεῖσθαι τοῦ ἀρέσαι τῷ 
» 7ὔ ᾽ ’ὔ 

ἀρέσκοντί μοι οὐκ ἀπείρως οἶμαι ἔχειν πρὸς θήραν 
ἀνθρώπων. 

716 σιεγέσί »ιείλοα! 977 ραϊηη,ιρ 7) 1θγια;ς. 

. 

καὶ ὁ Κριτόβουλος ἔφη: Καὶ μήν, ὦ Σώκρατες, 
τούτων ἐγὼ τῶν μαθημάτων πάλαι ἐπιθυμώ.......θαρρῶν 

΄ -» Λ Ἅ, ἥ ΚΎΚ “ Μ 

δίδασκε τῶν φίλων τὰ θηρατικά. καὶ ὁ Σωκράτης ἔφη" 
ἫΝ , ν 

Ὅταν οὖν, ὦ Κριτόβουλε, φίλος τινὶ βούλῃ γενέσθαι, 
-“ Μ 

ἐάσεις με κατειπεῖν σου πρὸς αὐτὸν ὅτι ἄγασαί τε 
᾽ -“ , ᾿] “ Λ » “ . , 

αὐτοῦ καὶ ἐπιθυμεῖς φίλος αὐτοῦ εἶναι; ἹΚατηγόρει, 
ἔφη ὁ Κριτόβουλος: οὐδένα γὰρ οἷδα μισοῦντα τοὺς 
ἐπαινοῦντας. ᾿δὼν δέ σου προσκατηγορήσω, ἔφη, ὅτι 

διὰ τὸ ἄγασθαι αὐτοῦ καὶ εὐνοϊκῶς ἔχεις πρὸς αὐτόν, 
ἄρα μὴ διαβάλλεσθαι δόξεις ὑπ᾽ ἐμοῦ; ᾿Αλλὰ καὶ 

᾽ Ἁ » ᾿ , ν δὲ ας Δ ΕΝ ς λ, [β αὐτῷ μοι, ἔφη, ἐγγίγνεται εὔνοια πρὸς οὺς ἂν ὑπολάβω 
εὐνοϊκῶς ἔχειν πρὸς ἐμέ. 'ῬΓαῦτα μὲν δή, ἔφη ὁ Σωκράτης, 
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’ Ἄ “-“ ΑΛ 

ἐξέσται μοι λέγειν περὶ σοῦ πρὸς οὗς ἂν βούλῃ φίλους 
, ΒΝ Α Μ ᾿ , “ Ἁ 

ποιήσασθαι. ἐὰν δέ μοι ἔτι ἐξουσίαν δῷς λέγειν περὶ 
-“" [κὰ 3 ,ὔ [ο , 53 Ν ᾿' Ν Ὁ“ 

σοῦ ὅτι ἐπιμελής τε τῶν φίλων εἶ καὶ οὐδενὶ οὕτω 
, ,ὔ [2 ΔΛ ᾿ “-“ ἈΝ » ’ “ “ Μ 

χαίρεις ὡς φίλοις ἀγαθοῖς, καὶ ἐπί τε τοῖς καλοῖς ἔργοις 
. ΄, Εν “«ἦ. ᾽ : ἄὴ  ᾧ ΝᾺ ε “ κ 

τῶν φίλων ἀγάλλει οὐχ ἧττον ἢ ἐπὶ τοῖς εαυτοῦ καὶ 
» ᾿, -“ τι “-“ -“" Μ » ᾿Ὶ ᾿ Ε 

ἐπὶ τοῖς ἀγαθοῖς τῶν φίλων χαίρεις οὐδὲν ἧττον ἢ 

ἐπὶ τοῖς ἑαυτοῦ, ὅπως τε ταῦτα γίγνηται τοῖς φίλοις 

οὐκ ἀποκάμνεις μηχανώμενος, καὶ ὅτι ἔγνωκας ἀνδρὸς 
ἀρετὴν εἶναι νικᾶν τοὺς μὲν φίλους εὖ ποιοῦντα, τοὺς 

- ’, 

δ᾽ ἐχθροὺς κακῶς, πάνυ ἂν οἶμαί σοι ἐπιτήδειον εἶναί 

μὲ σύνθηρον τῶν ἀγαθῶν φίλων. Τί οὖν, ἔφη ὁ 
“ “ἃ Υ̓ 

Κριτόβουλος, ἐμοὶ τοῦτο λέγεις, ὥσπερ οὐκ ἐπὶ σοὶ ὃν 
Μ Ν - ,, Ν 7 

ὅ τι ἂν βούλῃ περὶ ἐμοῦ λέγειν; Μὰ Δί᾽ οὔχ, ὥς ποτε 
») Ν » ἽἬ » ΨΜ Ν Ν Ε] Ἅ 

ἐγὼ ᾿Ασπασίας ἤκουσα" ἔφη γὰρ τὰς ἀγαθὰς προμνη- 
τ Χ Ν᾽ 

στρίδας μετὰ μὲν ἀληθείας τἀγαθὰ διαγγελλούσας δει- 
.) [4 » , 

νὰς εἶναι συνάγειν ἀνθρώπους εἰς κηδείαν, ψευδομένας 
» » 24 2 » - Ἁ Ἀ 2 ΄ 

δ᾽ οὐκ ἐθέλειν ἐπαινεῖν: τοὺς γὰρ ἐξαπατηθέντας 
“ - Ἁ ῃ ἅμα μισεῖν ἀλλήλους τε καὶ τὴν προμνησαμένην. ἃ 

Ἁ ἄγ πυκτ Ν 2 “ ΜΨ ς “ » » “-“ , 

δὴ καὶ ἐγὼ πεισθεὶς ὀρθῶς ἔχειν ἡγοῦμαι οὐκ ἐξεῖναί 
“-“ [7 “- ᾿ [τ 

μοι περὶ σοῦ λέγειν ἐπαινοῦντι οὐδὲν ὅ τι ἂν μὴ 

ἀληθεύω. 

,86 τυλαΐ γοῖε εἴθ517γ6 ἰο κε ἐλοιολλ, 

Σὺ μὲν ἄρα, ἔφη ὁ Κριτόβουλος, τοιοῦτός μοι φίλος 
εἶ, ὦ Σώκρατες, οἷος, ἂν μέν τι αὐτὸς ἔχω ἐπιτήδειον 

εἰς τὸ φίλους κτήσασθαι, συλλαμβάνειν μοι" εἰ- δὲ μή, 
᾽ Ἄ 2 , , » -“ » Ἂ “ 2 -“" » “ 

οὐκ ἂν ἐθέλοις πλάσας τι εἰπεῖν ἐπὶ τῇ ἐμῇ ὠφελείᾳ. 

Πότερα δ᾽ ἄν, ἔφη ὁ Σωκράτης, ὦ Κριτόβουλε, δοκῶ 

σοι μᾶλλον ὠφελεῖν σε τὰ ψευδῆ ἐπαινῶν ἢ πείθων 
“ ’ ᾿ Ἂ »“ , }] Ν Ἁ Ν 

πειρᾶσθαί. σε ἀγαθὸν ἄνδρα γενέσθαι; εἰ δὲ μὴ φανερὸν 
οὕτω σοι, ἐκ τῶνδε σκέψαι" εἰ γάρ σε βουλόμενος 
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7, -“ 7 ͵ » ᾿ , 

φίλον ποιῆσαι ναυκλήρῳ ψευδόμενος ἐπαινοίην, φάσκων 
ὕ Ν “. 7 . Ἷ ᾽ , , ἀγαθὸν εἶναι κυβερνήτην, ὁ δέ μοι πεισθεὶς ἐπιτρέψειέ 

“-“ ΄ -“ Ἁ 
σοι τὴν ναῦν μὴ ἐπισταμένῳ κυβερνᾶν, ἔχεις τινὰ 

,ὕ Ἀ Ἀ , Ν Ἀ “ ᾽ 7 λ ἐλπίδα μὴ ἂν σαυτόν τε καὶ τὴν ναῦν ἀπολέσαι; ἢ 
, “-“ ΄ Ἂ 

εἴ σοι πείσαιμι κοινῇ τὴν πόλιν ψευδόμενος ὡς ἂν 
στρατηγικῷ τε καὶ δικαστικῷ καὶ πολιτικῷ ἑαυτὴν 
᾽ ΄ ΕΝ Μ Ἁ Ν Ἁ , 4 ἣν -“ 

ἐπιτρέψαι, τί ἂν οἴει σεαυτὸν καὶ τὴν πόλιν ὑπὸ σοῦ 
“- Δ " γ07 ἮΝ ΝΥ , ͵ 

παθεῖν; ἢ εἴ τινας ἰδίᾳ τῶν πολιτῶν πείσαιμι ψευδό- 
-“ "»" . -»“ 

μενος ὡς ὄντι οἰκονομικῷ τε καὶ ἐπιμελεῖ τὰ ἑαυτῶν 

ἐπιτρέψαι, ἄρ᾽ οὐκ ἂν πεῖραν διδοὺς ἅμα τε βχλαβερὸς 
’ὔ 

30 εἴης καὶ καταγέλαστος φαίνοιο; ἀλλὰ συντομωτάτη 
᾽ «ς ΑΝ 

τε καὶ ἀσφαλεστάτη καὶ καλλίστη ὁδός, ὦ Κριτόβουλε, 
“ Ἂ ͵ὔ “-“ " Ν 3 “ Ἀ  Α 

ὅ τι ἂν βούλῃ δοκεῖν ἀγαθὸς εἶναι, τοῦτο καὶ γενέσθαι 
᾽ Ν “Ὁ “ ] » ᾽ , ᾽ ͵ὔ 

ἀγαθὸν πειρᾶσθαι. ὅσαι δ᾽ ἐν ἀνθρώποις ἀρεταὶ λέ- 
γονται, σκοπούμενος εὑρήσεις πάσας μαθήσει τε καὶ 

“ 

μελέτῃ αὐξανομένας. ἐγὼ μὲν οὖν, ὦ Κριτόβουλε, 
ἫΡ ς “- - « ᾽ Ν ΄ Μ. 

οἶμαι δεῖν ἡμᾶς ποιεῖν οὕτως. εἰ δὲ σύ πως ἄλλως 

γιγνώσκεις, δίδασκε. καὶ ὁ Κριτόβουλος, ᾿Αλλ᾽ αἰσχυ- 
ἢ » " δ᾿ Ὁ ᾽ , ͵ " 

νοίμην ἄν, ἔφη, ὦ Σώκρατες, ἀντιλέγων τούτοις" οὔτε 
Ν Ν ΝΜ ᾽ “ Ψ ᾽ Μ γὰρ καλὰ οὔτε ἀληθῆ λέγοιμ᾽ ἄν. 

Ψ: 

ϑοογαΐίββ δῃᾶ Ατγιβίδγομαβ. 

71ε ἐγομόδος οΥΓ Αγίείαγελμς το ἀϊς 2007 γεριαίσ γοαΐζο)ι. 

ι Καὶ μὴν τὰς ἀπορίας γε τῶν φίλων τὰς μὲν δι᾽ 
ΝΜ ᾽ -“ , Ε] -“ Ν Ν ᾽ 

ἄγνοιαν ἐπειρᾶτο γνώμῃ ἀκεῖσθαι, τὰς δὲ δι’ ἔνδειαν 
διδάσκων κατὰ δύναμιν ἀλλήλοις ἐπαρκεῖν. ἐρῶ δὲ 
καὶ ἐν τούτοις ἃ σύνοιδα αὐτῷ. ᾿ἈΔρίσταρχον γάρ ποτε 
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ὁρῶν σκυθρωπῶς ἔχοντα, ἔοικας, ἔφη, ὦ ᾿Αρίσταρχε, 
βαρέως φέρειν τι. χρὴ δὲ τοῦ βάρους μεταδιδόναι 
τοῖς φίλοις" ἴσως γὰρ ἄν τί σε καὶ ἡμεῖς κουφίσαιμεν. 
καὶ ὁ ᾿Αρίσταρχος, ᾿Αλλὰ μήν, ἔφη, ὦ Σώκρατες, ἐν 
πολλῇ γέ εἰμι ἀπορίᾳ. ἐπεὶ γὰρ ἐστασίασεν ἡ πόλις, 
πολλῶν φυγόντων εἰς τὸν Πειραιᾶ, συνεληλύθασιν ὡς 
ἐμὲ καταλελειμμέναι ἀδελφαί τε. καὶ ἀδελφιδαῖ καὶ 
ἀνεψιαὶ τοσαῦται ὥστ᾽ εἶναι ἐν τῇ οἰκίᾳ τέτταρας καὶ 
δέκα τοὺς ἐλευθέρους. λαμβάνομεν δὲ οὔτε ἐκ τῆς 
γῆς οὐδὲν (οἱ γὰρ ἐναντίοι κρατοῦσιν αὐτῆς) οὔτ᾽ ἀπὸ 
τῶν οἰκιῶν (ὀλιγανθρωπία γὰρ ἐν τῷ ἄστει γέγονε). 
τὰ ἔπιπλα. δὲ οὐδεὶς ὠνεῖται. οὐδὲ δανείσασθαι οὐδα- 
μόθεν ἔστιν ἀργύριον" ἀλλὰ πρότερον ἄν τίς μοι δοκεῖ 
ἐν τῇ ὁδῷ ζητῶν εὑρεῖν ἢ δανειζόμενος λαβεῖν. χαλεπὸν 

μὲν οὖν ἐστιν, ὦ Σώκρατες, τοὺς οἰκείους περιορᾶν 
ἀπολλυμένους, ἀδύνατον δὲ τοσούτους τρέφειν ἐν τοι- 
ούτοις πράγμασιν. ἀκούσας οὖν ταῦτα ὁ Σωκράτης, 
Τί ποτέ ἐστιν, ἔφη, ὅ τι Κεράμων μὲν πολλοὺς τρέφων 

οὐ μόνον ἑαυτῷ τε καὶ τούτοις τὰ ἐπιτήδεια δύναται 
παρέχειν, ἀλλὰ καὶ περιποιεῖται τοσαῦτα ὥστε καὶ 

πλουτεῖν, σὺ δὲ πολλοὺς τρέφων δέδοικας μὴ δι᾽ ἔνδειαν 

τῶν ἐπιτηδείων ἅπαντες ἀπόλησθε; Ὅτι νὴ Δί, ἔφη, 

ὁ μὲν δούλους τρέφει, ἐγὼ δ᾽ ἐλευθέρους. Καὶ πότερον, 
ἔφη, τοὺς παρὰ σοὶ ἐλευθέρους οἴει βελτίους εἶναι ἢ 

“. τοὺς παρὰ Κεράμωνι δούλους; ᾿Εγὼ μὲν οἶμαι, ἔφη, 
Ἀ 5.» Ν 5 , ᾽ “ Μ ᾽ ἢ ἈΝ 

τοὺς παρ᾽ ἐμοὶ ἐλευθέρους. Οὐκοῦν, ἔφη, αἰσχρὸν τὸν 
μὲν ἀπὸ τῶν πονηροτέρων εὐπορεῖν, σὲ δὲ πολλῴ 

΄ Μ :) ᾽ Α . Ἁ , Μ ε ᾿ 

βελτίους ἔχοντα ἐν ἀπορίᾳ εἶναι; Νὴ Δι᾽, ἔφη, ὁ μὲν 
Ν ,ὔὕ 7 ἄρον δ᾽ ξὰ, θ ᾽ὔ ὃ ΄ 

γὰρ τεχνίτας τρέφει, ἐγὼ δ᾽ ἐλευθερίως πεπαιδευμένους. 
- , - 

ἾΑρ᾽ οὖν, ἔφη, τεχνῖταί εἰσιν οἱ χρήσιμόν τι ποιεῖν 
᾽ “ “ ͵ὔ » 

ἐπιστάμενοι; Μάλιστά γ᾽, ἔφη. Οὐκοῦν χρήσιμά ἡ 

ῳ 

«τὰ 

3 
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ἄλφιτα; Σφόδρα γε. Τί δ᾽ ἄρτοι; Οὐδὲν ἧττον. Τί 
γάρ, ἔφη, ἱμάτιά τε ἀνδρεῖα καὶ γυναικεῖα καὶ χιτωνί- 

77 

σκοι καὶ χλαμύδες καὶ ἐξωμίδες; Σφόδρα γ᾽, ἔφη, καὶ 
πάντα ταῦτα χρήσιμα. "ἔπειτα, ἔφη, οἱ παρὰ σοὶ 

τούτων οὐδὲν ἐπίστανται ποιεῖν; Πάντα μὲν οὖν, ὡς 
ἢ Ψ ΜΠ ὧν ᾽ “4 “ ᾽ » Μ ωνΐπ ᾿ ω 

ὁ ἐγώῴμαι. Εἶτ᾽ οὐκ οἶσθα ὅτι ἀφ᾽ ἑνὸς μὲν τούτων, 
᾽ ’ὔ Φ ᾽ , . , ο Ἁ ἀλφιτοποιίας, Ναυσικύδης οὐ μόνον ἑαυτόν τε καὶ τοὺς 
Ὁ , ) εὖ Ν ΄ αὶ Ν Ἀ 

οἰκέτας τρέφει, ἀλλὰ πρὸς τούτοις καὶ ὗς πολλὰς καὶ 

βοῦς, καὶ περιποιεῖται τοσαῦτα ὥστε καὶ τῇ πόλει 
͵ὕ “ ᾽ Ν Ν ᾽ ’ὔ , ͵ 

πολλάκις λειτουργεῖν, ἀπὸ δὲ ἀρτοποιίας ΚΚύρηβος τήν 

τε οἰκίαν πᾶσαν διατρέφει καὶ ζῇ δαψιλῶς, Δημέας δ᾽ 
ὁ Κολλυτεὺς ἀπὸ χλαμυδουργίας, Μένων δ᾽ ἀπὸ χλανι- 
δοποιίας, Μεγαρέων δ᾽ οἱ πλεῖστοι ἀπὸ ἐξωμιδοποιίας 
διατρέφονται; Νὴ Δ, ἔφη, οὗτοι μὲν γὰρ ὠνούμενοι 
βαρβάρους ἀνθρώπους ἔχουσιν, ὥστ᾽ ἀναγκάζειν ἐργά- 

“Ὁ [οἷ » ΦΡῊΝ ᾽ ΄ Ν 
ζεσθαι ἃ καλῶς ἔχει, ἐγὼ δ᾽ ἐλευθέρους τε καὶ συγ- 
γενεῖς. 

716 αὐἀυαηγίαρες 9 ἀογιοεί 1012, 

ΦΎΩΩ “4 ᾽ ) ;Ἐπειτ᾽, ἔφη, ὅτι ἐλεύθεροί τ᾽ εἰσὶ καὶ συγγενεῖς σοι, 
Μ - ᾽ . δὲ » - ΕῚ » θί Ν οἴει χρῆναι αὐτοὺς μηδὲν ἄλλο ποιεῖν ἢ ἐσθίειν καὶ 

, “- 

καθεύδειν; πότερον καὶ τῶν ἄλλων ἐλευθέρων τοὺς 
“ “ ΨΜ ͵7 ε -“ Ν “Ὁ ᾽ 

οὕτω ζῶντας ἄμεινον διάγοντας ὁρᾷς καὶ μᾶλλον εὐδαι- 
7] ΄ “Δ 7 Ν 

μονίζεις ἢ τούς, ἃ ἐπίστανται χρήσιμα πρὸς τὸν βίον, 
“ 

τούτων ἐπιμελομένους; ἢ τὴν μὲν ἀργίαν καὶ τὴν 
᾽ “ - ἀμέλειαν αἰσθάνει τοῖς ἀνθρώποις πρός τε τὸ μαθεῖν, 
ε Ἁ ε ἃ προσήκει ἐπίστασθαι, καὶ πρὸς τὸ μνημονεύειν ἃ ἂν 
μάθωσι καὶ πρὸς τὸ ὑγιαίνειν τε καὶ ἰσχύειν τοῖς 

, Ν 7 

σώμασι καὶ πρὸς τὸ κτήσασθαί τε καὶ σῴζειν τὰ 
7 Ν ᾿Ὶ ’ὔ ᾽ Λ χρήσιμα πρὸς τὸν βίον ὠφέλιμα ὄντα, τὴν δ᾽ ἐργασίαν 

Ἀ Ἁ ᾽ , ι 

8 καὶ τὴν ἐπιμέλειαν οὐδὲν χρήσιμα; ἔμαθον δέ, ἃ φὴς 
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᾽ τ δε τος , ΄ αὐτὰς ἐπίστασθαι, πότερον ὡς οὔτε χρήσιμα ὄντα πρὸς 
Ἁ , ἢ ͵7 “- 

τὸν βίον οὔτε ποιήσουσαι αὐτῶν οὐδέν, ἢ τοὐναντίον 
ς οἿ » δ, ,ὔ 

ὡς καὶ ἐπιμελησόμεναι τούτων καὶ ὠφελησόμεναι ἀπ᾽ 
» -“ ὲ ͵ὔ Ἀ Ὁ -“ Μ - αὐτῶν; ποτέρως γὰρ ἂν μᾶλλον ἄνθρωποι σωφρονοῖεν, 

Ε] “ ΕΥ “ ΄ 

ἀργοῦντες ἢ τῶν χρησίμων ἐπιμελόμενοι; ποτέρως 
» ΕΝ , 3 -“ 

δ᾽ ἂν δικαιότεροι εἶεν, εἰ ἐργάξοιντο ἢ εἰ ἀργοῦντες 
, νΝ “- » 7 ᾽ ἈΝ Ν “-“ ,ὔ 

βουλεύοιντο περὶ τῶν ἐπιτηδείων; ἀχλὰ καὶ νῦν μέν, 
- " - “-“ ω 

ὡς ἐγῴμαι, οὔτε σὺ ἐκείνας φιλεῖς οὔτ᾽ ἐκεῖναι σέ, σὺ 
.: Ἄ κ᾿ ἣ᾿ 7 - -“ 

μὲν ἡγούμενος αὐτὰς ἐπιζημίους εἶναι σεαυτῷ, ἐκεῖναι 
Ν Ν ε “ Ε] , 2, δ Ὁ « - 8 Ν ΄ὔ 

δὲ σὲ ὁρῶσαι ἀχθόμενον ἐφ᾽ ἑαυταῖς. ἐκ δὲ τούτων 
,ὔ 4 3 , Ἁ 

κίνδυνος μείζω τε ἀπέχθειαν γίγνεσθαι καὶ τὴν προγε- 
ὙΉ ον χάριν μεισθοθας. ἐὰν δὲ προστατήσῃς ὅπως 

ἐνεργοὶ ὦσι, σὺ μὲν ἐκείνας φιλήσεις, ὁρῶν ὠφελίμους 

σεαυτῷ οὔσας, ἐκεῖναι δὲ σὲ ἀγαπήσουσιν, αἰσθόμεναι 
χαίροντα αὐταῖς, τῶν δὲ προγεγονυιῶν εὐεργεσιῶν 
( Ν Ε 
ἥδιον μεμνημένοι τὴν ἀπ᾽ ἐκείνων χάριν αὐξήσετε, καὶ 
τι ͵ὔ Ἁ , δν ᾽ 3 7 

ἐκ τούτων φιλικώτερον τε καὶ οἰκειότερον αλλήλοις 
“ » Ν ᾽, » ἐς Μ » » 

ἕξετε. εἰ μὲν τοίνυν αἰσχρόν τι ἔμελλον ἐργάσασθαι, 
᾽ - 3 “ ἃ 

θάνατον ἀντ᾽ αὐτοῦ προαιρετέον ἦν᾽ νῦν δὲ ἃ μὲν 
“-“ “3 δοκεῖ κάλλιστα καὶ πρεπωδέστατα γυναικὶ εἶναι ἐπί- 

“Ὁ ᾿4 :κ« , στανταῖι, ὡς ἔοικε. πάντες δὲ ἃ ἐπίστανται ῥᾷστά τε καὶ 
΄ Ἵ , ἊΣ Ων 

τάχιστα καὶ κάλλιστα καὶ ἥδιστα ἐργάζονται. μὴ οὖν 
“ » -“ - ΩΣ Η ὄκνει, ἔφη, ταῦτα εἰσηγεῖσθαι αὐταῖς ἃ σοί τε λυσι- 

τελήσει κἀκείναις" καί, ὡς εἰκός, ἡδέως ὑπακούσονται. 
’, “ ᾿Αλλὰ νὴ τοὺς θεούς, ἔφη ὁ ᾿Αρίσταρχος, οὕτω μοι 

“-“ “ ,ὔ ᾿Ὶ -- ΄ “ ΄ θ » 

δοκεῖς καλῶς λέγειν, ὦ Σώκρατες, ὥστε πρόσθεν μὲν 
Ε] ΄ ͵ 5. Ν “ 2 , ἄν ΤΕῸΝ 

οὐ προσιέμην δανείσασθαι, εἰδὼς ὅτι αναλώσας ὃ ἂν 
Ὶ ΄-“ -“ -“ , Μ 

λάβω οὐχ ἕξω ἀποδοῦναι, νῦν δέ μοι δοκῶ εἰς ἔργων 
"-" Ν [οὶ 

ἀφορμὴν ὑπομενεῖν αὐτὸ ποιῆσαι. 

10 

ΤῈ 



12 

[3 

14 
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«Αγίείαγελμς ἑαζος ἐλε αὐυΐέό 977 ϑοεγαίδές. 

ἐκ τούτων δὲ ἐπορίσθη μὲν ἀφορμή, ἐωνήθη δὲ 
» ’, 

ἔρια. καὶ ἐργαζόμεναι μὲν ἠρίστων, ἐργασάμεναι δὲ 
᾽ ,ὔ δ Ν ΕΣ Ν [ ἂν ᾽ Ν 
ἐδείπνουν, ἱχλαραὶ δὲ ἀντὶ σκυθρωπῶν ἦσαν" καὶ ἀντὶ 
ε “ ε Ἁ εο΄] ᾽ὔ Ν ΄ 

ὑφορωμένων ἑαυτοὺς ἡδέως ἀλλήλους ἑώρων, καὶ αἱ 
Ν « ’ 3 , « Ν « ᾿] ΄ » ὔ 

μὲν ὡς κηδεμόνα ἐφίλουν, ὁ δὲ ὡς ὠφελίμους ἠγάπα. 
͵7 Ἁ Ν ἈΝ ἧς. Ὁ Ω ὔ “-“ 

τέλος δὲ ἐλθὼν πρὸς τὸν Σωκράτη χαίρων διηγεῖτο 
“ [τ - , -“ “ 

ταῦτά τε καὶ ὅτι αἰτιῶνται αὐτὸν μόνον τῶν ἐν τῇ 

οἰκίᾳ ἀργὸν ἐσθίειν. καὶ ὃ Σωκράτης ἔφη: Εἷἶἷτα οὐ Ὁ αργ . ρατὴης ἢ 
, : “- Ἀ “ Ν , , “ 

λέγεις αὐταῖς τὸν τοῦ κυνὸς λόγον; φασὶ γάρ, ὅτε 
-» Ἀ , 

φωνήεντα ἦν τὰ ἕῴα, τὴν οἷν πρὸς τὸν δεσπότην εἰ- 
πεῖν: Θαυμαστὸν ποιεῖς, ὃς ἡμῖν μὲν ταῖς καὶ ἔριά 

σοι καὶ ἄρνας καὶ τυρὸν παρεχούσαις οὐδὲν δίδως ὅ 
Ἂ Ἁ 3 “- - Ἷ - Ν ἘΝ 5» χ 

τι ἂν μὴ ἐκ τῆς γῆς λάβωμεν, τῷ δὲ κυνί, ὃς οὐδὲν 
“- . Ν 

τοιοῦτόν σοι παρέχει, μεταδίδως οὗπερ αὐτὸς ἔχεις 
, 3. ,ὔ 5 2 ͵ ᾽ - Ἄ, 3. ΓΔ] 

σίτου. τὸν κύνα οὖν ἀκούσαντα εἰπεῖν: Ναὶ μὰ Δί᾽: 
ν “-“ Ν ,  ᾧ 

ἐγὼ γάρ εἰμι ὁ καὶ ὑμᾶς αὐτὰς σῴζων ὥστε μήτε ὑπ᾽ 
᾽ ΄ , ’ ς Ἂς 4 « , 

ἀνθρώπων κλέπτεσθαι μήτε ὑπὸ λύκων ἁρπάζεσθαι" 

ἐπεὶ ὑμεῖς γε, εἰ μὴ ἐγὼ προφυλάττοιμι ὑμᾶς, οὐδ᾽ 
, 

ἂν νέμεσθαι δύναισθε φοβούμεναι μὴ ἀπόλησθε. οὕτω 
’ “- 

δὴ λέγεται καὶ τὰ πρόβατα συγχωρῆσαι τὸν κύνα 
προτιμᾶσθαι. καὶ σὺ οὖν ἐκείναις λέγε ὅτι ἀντὶ κυνὸς 
εἶ φύλαξ καὶ ἐπιμελητής, καὶ διὰ σὲ οὐδ᾽ ὑφ᾽ ἑνὸς 

᾽ , 2 “ , δ ὶ « » , “Ὁ 

ἀδικούμεναι ἀσφαλῶς τε καὶ ἡδέως ἐργαξόμεναι ζῶσιν. 
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ΝΠΙ. 

ϑοογαίθβ δεπά Επίπεγαβ. 

ιϑρεέζαίές ααάυϊδες ἤέείλογς ἐο αὐοϊαί γαίδε ῥγίασ πα ἴο 

αἀαέ ψὶς τυυγὰᾷ το ἀΐξ ἀρε. 

Μ ᾽ - -“ Ἄλλον δέ ποτε ἀρχαῖον ἑταῖρον διὰ χρόνου ἰδών, τ 
, » 7 ΄ « Ν᾿ ’ 

Πόθεν, ἔφη, Ὀὔθηρε, φαίνει; Ὑπὸ μὲν τὴν κατάλυσιν 
“-“ ͵. ΕΣ Φ ’ ᾿ “Ὁ τς ᾽ὔ 

τοῦ πολέμου, ἔφη, ὦ Σώκρατες, ἐκ τῆς ἀποδημίας, 
Ν , ᾽ Ψ ᾽ Ἁ Ν Ἵ ,ὔ 

νυνὶ μέντοι αὐτόθεν. ἐπειδὴ γὰρ ἀφῃρέθημεν τὰ ἐν 
,ἮἼἨἼ τ Δ Ά 5 - - 

τῇ ὑπερορίᾳ κτήματα, ἐν δὲ τῇ ᾿Αττικῇ ὁ πατήρ μοι 
»ῸΝ ΄ 3 “ “- 

οὐδὲν κατέλιπεν, ἀναγκάζομαι νῦν ἐπιδημήσας τῷ σώ- 
Ν , Ν 3 ,ὔ ,ὔ “- ,ὔ 

ματι ἐργαζόμενος τὰ ἐπιτήδεια πορίζεσθαι. δοκεῖ δέ 
“-“ “- 3, λ 

μοι τοῦτο κρεῖττον εἶναι ἢ δέεσθαί τινος ἀνθρώπων, 
Υ' ἈΝ δὴ Μ 5 ᾽ Ὁ Ἃ ὔ 

ἄλλως τε καὶ μηδὲν ἔχοντα ἐφ᾽ ὅτῳ ἂν δανειζοίμην. 
3 , ὁ “- ΄ 

Καὶ πόσον χρόνον οἴει σοι, ἔφη, τὸ σῶμα ἱκανὸν εἶναι 2 
“ αϑδνόνι Α , , 

μισθοῦ τὰ ἐπιτήδεια ἐργάζεσθαι; Μὰ τὸν Δί᾽, ἔφη, οὐ 
Ἁ ; 7, , ΄ πολὺν χρόνον. Καὶ μήν, ἔφη, ὅταν γε πρεσβύτερος 

Ξ “ . ’ Ν 

γένῃ, δῆλον ὅτι δαπάνης μὲν δεήσει, μισθὸν δὲ οὐδείς 

σοι θελήσει τῶν τοῦ σώματος ἔργων διδόναι. ᾿Αληθῆ 5 
λέ Μ Ο ᾽ “ Υ - , ᾿] ΓῚ 40 “ 

ἐγεις, ἐφη. υκοῦν, ἔφη, κρεῖττον ἐστιν αὐτοθεν τοῖς 
΄ “-“ Μ, ε ΄ τοιούτοις τῶν ἔργων ἐπιτίθεσθαι, ἃ καὶ πρεσβυτέρῳ 

γενομένῳ ἐπαρκέσει, καὶ προσελθόντα τῷ τῶν πλείονα 

χρήματα κεκτημένων, τῷ δεομένῳ τοῦ συνεπιμελη- 
σομένου, ἔργων τε ἐπιστατοῦντα καὶ συγκομίζοντα 

9 ᾽ὔ “ 

καρποὺς καὶ συμφυλάττοντα τὴν οὐσίαν, ὠφελοῦντα 
-» “ » 2 ΄ - , 

ἀντωφελεῖσθαι. Χαλεπῶς ἄν, ἔφη, ἐγώ, ὦ Σώκρατες, 4 
᾽ὔ « ,ὔ Ν Ἁ “ ᾽ - ΄ δουλείαν ὑπομείναιμι. Καὶ μὴν οἵ γε ἐν ταῖς πόλεσι 

“- 7ὔ 3 προστατεύοντες καὶ τῶν δημοσίων ἐπιμελούμενοι οὐ 
Ἕ [72 , 9 3 » 2 

δουλοπρεπέστεροι ἕνεκα τουτου, αλλ ἐλευθεριώτεροι 

Ἑ. ΧΕΝ. Μ. Π. 6 
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’ὔ Ν ’ 

ς νομίζοντα. Ὅλως, ἔφη, ὦ Σώκρατες, τὸ ὑπαίτιον 
. 7 ᾿ ΄ , ΚὯ ὶ , Μ Ἐ}Π6θ εἶναί τινι οὐ πάνυ προσίεμαι. ἹΚαὶ μήν, ἔφη, Ἰῦὔθηρε, 
ΕῚ ͵7 φῊ , ᾿ ξ -“ μΜ ᾽ 1 Γ᾿ ᾽ Ν 

οὐ πάνυ γε ῥᾷάδιόν ἐστιν εὑρεῖν ἔργον ἐφ᾽ ᾧ οὐκ ἄν 
5 - ( 

τις αἰτίαν ἔχοι. χαλεπὸν γὰρ οὕτω τι ποιῆσαι ὥστε 
μηδὲν ἁμαρτεῖν, χαλεπὸν δὲ καὶ ἀναμαρτήτως τι. ποιή- 

σαντα μὴ ἀγνώμονι κριτῇ περιτυχεῖν" ἐπεὶ καὶ οἷς νῦν 
εῚ 7, , ’ 

ἐργάζεσθαι φὴς θαυμάζω εἰ ῥάδιόν ἐστιν ἀνέγκλητον 
- Ἁ ἡ 

6 διαγίγνεσθαι. χρὴ οὖν πειρᾶσθαι τοὺς φιλαιτίους 
,ὔ -“ 

φεύγειν καὶ τοὺς εὐγνώμονας διώκειν, καὶ τῶν πραγ- 
εξ “-“ , “ » Ἁ 

μάτων ὅσα μὲν δύνασαι ποιεῖν ὑπομένειν, ὅσα δὲ μὴ 
͵ὔ 7 “ Ε] ΕΝ ΄ὔ ΄, 4 

δύνασαι φυλάττεσθαι, ὅ τι δ᾽ ἂν πράττῃς, τούτου ὡς 
΄ Ν , 3 “ . Ἀ 

κάλλιστα καὶ προθυμότατα ἐπιμελεῖσθαι. οὕτω γὰρ 
᾿ τ ΄ , τὰ φι 

ἥκιστ᾽ ἂν μέν σε οἶμαι ἐν αἰτίᾳ εἶναι, μάλιστα δὲ τῇ 

ἀπορίᾳ βοήθειαν εὑρεῖν, ῥᾷστα δὲ καὶ ἀκινδυνότατα ζῆν Β ἐ ἢ ρβ , β΄ Ἶ 
᾿, » Ν “-“ ΄ 

καὶ εἰς τὸ γῆρας διαρκέστατα. 

Πρις 

Θοογαΐίθϑβ δῃά Οτγιίο. 

,ϑοεγαΐες αὐυΐδες ΟΥ̓ΤΟ 10 562476 507,16 0716 19 φγοΐφεί “77 

ρον οαίο) οι. 

. , ᾽ ᾿ Ν ΄ ᾽ ,ὔ ς 

: Οἶδα δέ ποτε αὐτὸν καὶ Κρίτωνος ἀκούσαντα, ὡς 
χαλεπὸν ὁ βίος ᾿Αθήνησιν εἴη ἀνδρὶ βουλομένῳ τὰ 
ε -“ , “ , Μ 2 Υς Ε] “ ἑαυτοῦ πράττειν. Νῦν γάρ, ἔφη, ἐμέ τινες εἰς δίκας 
ΝΜ ᾽ “ ἰὸ “ ς ι] Η “ 3 ἊΨ 
ἄγουσιν, οὐχ ὅτι ἀδικοῦνται ὑπ᾽ ἐμοῦ, ἀλλ᾽ ὅτι νο- 

μίζουσιν ἥδιον ἄν με ἀργύριον τελέσαι ἢ πράγματα 
2 ἔχειν. καὶ ὁ Σωκράτης, Εἰπέ μοι, ἔφη, ὦ Κρίτων, 

͵] Ν , “ Ἁ ͵ ᾽ ᾿Ὶ Ὁ κύνας δὲ τρέφεις, ἵνα σοι τοὺς λύκους ἀπὸ τῶν προ- 

.-ΞΡ--.ἀ 5... 

πὰ... 



ΙΧ] ΑἸΤΟΛΑΝΗΛΛΟΝΕΎΛΛΑΤΑ. Β. 39 
, “-" βάτων ἀπερύκωσι; Καὶ μάλα, ἔφη" μᾶλλον γάρ μοι 

λυσιτελεῖ τρέφειν ἢ μή. Οὐκ ἂν οὖν θρέψαις καὶ 
ἄνδρα, ὅστις ἐθέλοι τε καὶ δύναιτο σοῦ ἀπερύκειν 

- Ἁ ᾿ “- ᾽ -»" « ΄ ψ ΟΡΗΡ Μ ᾽ 

τοὺς ἐπιχειροῦντας ἀδικεῖν σε; Ἡδέως γ᾽ ἄν, ἔφη, εἰ 
Ἁ Ἶ. “ Ἁ δ τ Ε] ,ὔ , χει", ΕῚ μὴ φοβοίμην ὅπως μὴ ἐπ᾽ αὐτόν με τράποιτο. Τί δ᾽; 

Μ » 6 “Ὁ “  νῇ ’ » “ [2 

ἔφη, οὐχ ὁρᾷς ὅτι πολλῷ ἥδιόν ἐστι χαριζόμενον οἵῳ 

σοὶ ἀνδρὶ ἢ ἀπεχθόμενον ὠφελεῖσθαι; εὖ ἴσθ᾽ ὅτι 
5. « » , “- , 5 “ Δ , Ἂ 

εἰσὶν ἐνθάδε τῶν τοιούτων ἀνδρῶν οἱ πάνυ ἂν φιλοτι- 
μηθεῖεν φίλῳ σοι χρῆσθαι. 

72": αεογάκηεο τοϊέλ ἐδῖς αὐ ΟΥτέο ἐπιῤίονς ΑἸ γολεαϊοφ,ς. 
’ ν᾽ ᾽ 

καὶ ἐκ τούτων ἀνευρίσκουσιν ᾿Αρχέδημον, πάνυ 

μὲν ἱκανὸν εἰπεῖν τε καὶ πρᾶξαι, πένητα δέ" οὐ γὰρ 
Ν ΄ 2 Ν , 

ἦν οἷος ἀπὸ παντὸς κερδαίνειν, ἀλλὰ φιλόχρηστός τε 
᾿ μὴ ε».» 5 » Ἂ -“ “- , 

καὶ ἔφη ῥᾷστον εἶναι ἀπὸ τῶν συκοφαντῶν λαμβά- 
᾿ ΠῚ [ ’, ς ῇ ’ὔ, Ἃ “ 

νειν. τούτῳ οὖν ὁ Κρίτων, ὁπότε συγκομίξζοι ἢ σῖτον 
ΕΥ̓ » 7 “ ᾽ “-“ 

ἢ ἔλαιον ἢ οἶνον ἢ ἔρια ἤ τι ἄλλο τῶν ἐν ἀγρῷ γιγνο- 
, , Ν Ἁ ’ὔ ᾽ ἊΝ Ἂ ΝΜ 

μένων χρησίμων πρὸς τὸν βίον, ἀφελὼν ἂν ἔδωκε. 
καὶ ὁπότε θύοι, ἐκάλει, καὶ τὰ τοιαῦτα πάντα ἐπε- 

-“" ’ὔ ξὺν ͵ ᾿ 

μελεῖτο. νομίσας δὲ ὁ ᾿Αρχέδημος ἀποστροφήν οἱ τὸν 
“4 - ΛΑ 

Κρίτωνος οἶκον μάλα περιεῖπεν αὐτόν. καὶ εὐθύς του 
“ , ἈΝ ’ὔ ᾽ 7 Ἀ 

τῶν συκοφαντούντων τὸν Κρίτωνα ἀνευρίσκει πολλὰ 
. ᾽ 7, ἢ ΠΝ ἧς . , 
ἐν ἀδικήματα, πολλοὺς δ᾽ ἐχθρούς" καὶ προσεκαλέσατο “' ηΜ ᾽ ! 
2 ΄ ΄ ) Ν 2 δ᾽ » -“ “ 

εἰς δίκην δημοσίαν, ἐν ἣ αὐτὸν ἔδει κριθῆναι ὅ τι 
“-“ “-“ Ἃ ᾽ - « δὲ δὰ ς Ὁ Ν 

δεῖ παθεῖν ἢ ἀποτῖσαι. ὁ δὲ συνειδὼς αὑτῷ πολλὰ 
Ἁ Ν , ᾽ ᾿᾽ Ἂ “ ᾽ “- “΄,} 

καὶ πονηρὰ πᾶντ ἐποίει ὥστε «παλλαγῆναι τοῦ ᾿Ἀρ- 
᾽ ΄ 

χεδήμου. ὁ δὲ ᾿Αρχέδημος οὐκ ἀπηλλάττετο, ἕως τόν 

τε Κρίτωνα ἀφῆκε καὶ αὐτῷ χρήματα ἔδωκεν. ἐπεὶ 
“- “-“ εν , 

δὲ τοῦτό τε καὶ ἄλλα τοιαῦτα ὁ ᾿Αρχέδημος διεπράξατο, 
Ν » ΑΥ ΄ »Μ Ἀ ἤδη τότε, ὥσπερ ὅταν νομεὺς ἀγαθὸν κύνα ἔχῃ, καὶ 

᾽ , ᾽ γ Ἀ 97) 
οἱ ἄλλοι νομεῖς βούλονται πλησίον αὐτοῦ τὰς ἀγέλας 

6---2 
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᾿ , “ - Ν ᾽ ’ “ , Ν ἱστάναι, ἵνα τοῦ κυνὸς ἀπολαύωσιν, οὕτω δὴ καὶ 
Κρίτωνος πολλοὶ τῶν φίλων ἐδέοντο καὶ σφίσι παρ- 
Π . , “ 

8 ἔχειν φύλακα τὸν ᾿Αρχέδημον. ὁ δὲ ᾿Αρχέδημος τῷ 
΄ , ͵ δ « 

ΚΚρίτωνι ἡδέως ἐχαρίζετο, καὶ οὐχ ὅτι μόνος ὁ Κρίτων 
᾿ ε ΄ “ ᾽ Ν Ν . ὔ ᾽ “ » ,ὔ 

ἐν ἡσυχίᾳ ἦν, ἀλλὰ καὶ οἱ φίλοι αὐτοῦ. εἰ δέ τις 
᾽ -“ , ι ,ὔ » ͵ὔ « ε Ν , 

αὐτῷ τούτων οἷς ἀπήχθετο ὀνειδίξζοι ὡς ὑπὸ Κρίτωνος 
, ἡ 

ὠφελούμενος κολακεύοι αὐτόν, Πότερον οὖν, ἔφη ὁ 
Ω , Ἀ “- 

᾿Αρχέδημος, αἰσχρόν ἐστιν εὐεργετούμενον ὑπὸ χρηστῶν 
ἀνθρώπων καὶ ἀντευεργετοῦντα τοὺς μὲν τοιούτους 

“ “-“ ᾿ “-“ ᾿ 

φίλους ποιεῖσθαι, τοῖς δὲ πονηροῖς διαφέρεσθαι, ἢ 
τοὺς μὲν καλοὺς κἀγαθοὺς ἀδικεῖν πειρώμενον ἐχθροὺς 
ποιεῖσθαι, τοῖς δὲ πονηροῖς συνεργοῦντα πειρᾶσθαι 
φίλους ποιεῖσθαι καὶ χρῆσθαι τούτοις ἀντ᾽ ἐκείνων; 

ἐκ δὲ τούτου εἷς τε τῶν Κρίτωνος φίλων ᾿Αρχέδημος 
ἦν καὶ ὑπὸ τῶν ἄλλων Κρίτωνος φίλων ἐτιμᾶτο. 

Ἂ: 

Βοογδαΐεβ δηά Ὀιοάογι8. 

Α΄ Ἱγιείν ,1θγα ἰς τυογίλ ΑΙ» γεν ε7, Ο7 σίασες. 

τ Οἷδα δὲ καὶ Διοδώρῳ αὐτὸν ἑταίρῳ ὄντι τοιάδε 
διαλεχθέντα' Εἰπέ μοι, ἔφη, ὦ Διόδωρε, ἄν τίς σοι 

, τῶν οἰκετῶν ἀποδρᾷ, ἐπιμελεῖ ὅπως ἀνασώσῃ; Καὶ 

ἄλλους γε νὴ Δί᾽, ἔφη, παρακαλῶ, σῶστρα τούτου 
ἀνακηρύττων. Τί γάρ; ἔφη, ἐάν τίς σοι κάμνῃ τῶν 

οἰκετῶν, τούτου ἐπιμελεῖ καὶ παρακαλεῖς ἰατρούς, ὅπως 

μὴ ἀποθάνῃ; Σφόδρα η᾽, ἔφη. Εἰ δέ τίς σοι τῶν 
γνωρίμων, ἔφη, πολὺ τῶν οἰκετῶν χρησιμώτερος ὧν 



ΧΙ] ΑἸΤΟΛΑΛΑΝΗΛΛΟΝΕΎΛΛΑΤΑ. Β. Σ 
, ἌΨ. 'δὰ Ψ κινδυνεύοι δι’ ἔνδειαν ἀπολέσθαι, οὐκ οἴει σοι ἄξιον 

- » “ “ - Ν Ἁ 3 ΄ εἰναι ἐπιμεληθῆναι ὅπως διασωθῇ; καὶ μὴν οἶσθά γε 3 
“ ᾽ ᾽ ’ὔ » Ν {γχλ , ) ΄ » Μ τι οὐκ ἀγνώμων ἐστὶν ᾿Ιὑρμογένης, αἰσχύνοιτο δ᾽ ἄν, 

» » ,, .ς Ας “Ὁ ΝῚ ᾽ , ω εἰ ὠφελούμενος ὑπὸ σοῦ μὴ ἀντωφελοίη σε. καίτοι 
» , ,ὔ 

τὸ ὑπηρέτην ἑκόντα τε καὶ εὔνουν καὶ παραμόνιμον 
Ν , - Ν Ἁ μ 

καὶ τὸ κελευόμενον ἱκανὸν ποιεῖν ἔχειν καὶ μὴ μόνον 
Ν , ΄ Ὰς ΝΜ “ ᾽ Ἀ ͵ὕ 

τὸ κελευόμενον ἱκανὸν ὄντα ποιεῖν, ἀλλὰ δυνάμενον 
Ε “-“ “ 

καὶ ἀφ᾽ ἑαυτοῦ χρήσιμον εἶναι καὶ προνοεῖν καὶ προ- 
͵ »“" ᾽ “ 3 τς , 3 ΄ βουλεύεσθαι πολλῶν οἰκετῶν οἶμαι ἀντάξιον εἶναι. οἱ 4 

ἧς ΩΣ ᾿ 2 , “ Ν ἴω ΕΣ "-“ 

μέντοι ἀγαθοὶ οἰκονόμοι, ὅταν τὸ πολλοῦ ἄξιον μικροῦ 

ἐξῇ πρίασθαι, τότε φασὶ δεῖν ὠνεῖσθαι. νῦν δὲ 
Ν ἈΝ , ᾽ ᾿ Μ᾿ , Γ᾿ Α 

διὰ τὰ πράγματα εὐωνοτάτους ἔστι φίλους ἀγαθοὺς 
ς ᾽ Ν “ “ κτήσασθαι. καὶ ὁ Διόδωρος, ᾿Αλλὰ καλῶς γε, ἔφη, ς 

λέγεις, ὦ Σώκρατες, καὶ κέλευσον ἐλθεῖν ὡς ἐμὲ τὸν 
Χ , ᾿ ᾽ μ γ ᾿ 

“ρμογένη. Μὰ Δί᾽, ἔφη, οὐκ ἔγωγε" νομίζω γὰρ 
Ν ᾿ ΄ 3 .Ν ,ὔ Ε] “-“ “ Ε] ν 

οὔτε σοὶ κάλλιον εἶναι τὸ καλέσαι ἐκεῖνον τοῦ αὐτὸν 
.“" Ν » - ΒΨ» 1 .} ͵ - 3 Ν Ν 

ἐλθεῖν πρὸς ἐκεῖνον οὔτ᾽ ἐκείνῳ μεῖζον ἀγαθὸν τὸ 
“ “-“ Ἃ , “ Α ες , »Μ 

πραχθῆναι ταῦτα ἢ σοί. οὕτω δὴ ὁ Διόδωρος ὥχετο 6 
Ἂν Ν «ς Ἷ Ν ᾽ ᾿Ὶ , » ΄ πρὸς τὸν Ῥρμογένη, καὶ οὐ πολὺ τελέσας ἐκτήσατο 

ἃ Μ 3 » “ἷ Ἂ ΕΥ̓ , Ἃ , 

φίλον, ὃς ἔργον εἴχε σκοπεῖν ὃ τι ἂν ἢ λέγων ἢ πράτ- 
Ν Ἄ ,’ , 

των ὠφελοίη τε καὶ εὐφραίνοι Διόδωρον. 



ὶ 

ἯΉΗ δ" 
ΜΑΙ 
.“ 

Ὁ 
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ΝΟΤΕΒ. 

1. 

1. καὶ τοιαῦτα λέγων, “450 ὈΥ σοπνετβαίίοης ΠΠ|ὸ (πε [Ὁ] ονίπρ. 
ΑἹ 186 ἐπα οὔ Πα ΕἸγϑὲ Βοὺῖκ Χεπορἤοη μᾶ5 Ῥεθῃ 5μονίηρσ ον ϑοογαίεϑ 

ἀειευγεᾶ ἢἰς δϑβοοϊδίες τοτη ΠΟ ΚΟΥ απά {Π6 ἔαϊσε σοηςεὶΐ οἵ Κπον- 

Ιεᾶσβ. Βγυ [πε σοπνθύβαίίοη τ Αὐἱβερραβ 6 νῖσηε5 ἴο 5 {παὶ Ηϊς 

τηδϑίθυ δα ἴπ νίαν {ΠΕ1Ὁ ποτα] δἀναηΐασε 85 ΜῈ ]]. 

τοιαῦτα σοπεγα]]ν τεΐεις ἴο δὲ σοαβ Ὀεΐοσε, τοιάδε ἴο ὙΠηδΐ [Ο]]Ονν5 ; 

Ῥαὲ {Πϊ5 ἀἸβποίίοη 15 ποῖ βισιο]ν ορϑοσνεά, 

ἐγκράτειαν .---πόνου, “ πηαϑίεΥΥ ΟΥοΥ [οοά, ἀτίηκ, πὲ, εἰς. Τῇ ἐγκρά- 

τειαν ἰ5 ἰΔίκθῃ 1η 15 Πίεγα] βεηβα οὗ “"τηδβίεσυ ποΐ " βεἰ γδϑίγαϊης,᾽ {Ππ6 

αἰ σα] εγ, το βοῖηθ Πᾶνα ἰοιπα ἴῃ ἰΐ5 σοηπαχίοη ψ ἢ ῥίγους καὶ 

θάλπους καὶ πόνου, ἀἰδαρρεαῖβ. Τηϊ5 αἰ ου]ν ΡυοθαΌΥ ἰεα (ο {Π8 

ἰπβευίίοη ἴῃ ἴΠ6 Μ85. οὗ πρὸς ἐπιθυμίαν αἴίεγ ἐγκράτειαν. (. “7οἰζεγεΐεα 

ΨΙΙ. 111. 3. οὗ (λιμένος) ἐγκρατής, ϑορἢ. 2.11. 75. τόξων ἐγκρατής “ τηδϑίοΥ 

οὗ ἢϊβ θονν,᾿ απ "εῖονν 8 3 ὕπνου ἐγκρατῆ, 8 7 ἐγκρατεῖς τούτων. 

ἀκολαστοτέρως τοιαῦτα, “αἰνίησ Πἰτη56] ποτε Ἰίσεποα ({Π8Π νναβ5 

τηθεῖ) ἴῃ βίο ἢ γεβρεοίβ.᾽ ΕῸΥ [Π15 Ἰα]οπγαῖϊς 56 οἵ ἔχω ΜΙ δπη δάνειρ 

οἵ. 8 6 ἀγυμνάστως ἔχειν. 

᾿Αρίστιππε. “Ατίξίρραβ, {Π6 ἐουπάευ οἵ {μ6 Ογγεπαίς Ὀγάπο οὗ 

{Π6 ϑοογαῖϊς βοῆῃοοὶ, μΒα4 Ῥεεῃ Ὀγουσῃξ ἴο ΑἰΠ θη ὈΥ ἃ 68]] ἔγοπι ϑοογαίθϑ, 

γγΠο56 εχίγδογα! ΠαυῪ ΡΕΥ5ΟΠΔ] ἱπῆἤπεπος Πδ4 ἀπιι5118] δἰἰγαοίοπβ ἔοσ Πϊτη. 

Βτοῖὴ Ογτζτεπα, ἢἰς Παχυγίοιβ Πόσηθ, ν ΒΙοἢ δὲ {Παΐ {της τνὰϑ δ {πε Πεῖσῃΐ 

οὗ 115 ννεδ! Δπη4 ρόνγεῦ, μῈ πᾶ Ὀτγοιρῃς ΠΑΡ᾿ 5 ἔτ τεπιονεα πὶ {ΠῈ 
ΔὈΟβίθηηϊοιβηθθ οὔ ϑοοαίθβ. [{ 15 ΠῸ οδιιϑβα (οὺῷ νγοπάευ {παΐ {Π|5 

ἰΔ]επίεα γοιηρ τηᾶῃ πιεῖ Πἰβ ἰεδοῃευ ΣΙ ἃ σΟηϑΙ ἀεγα Ὁ ]Ὲ δτηοιπηί οἵ 

ἰηάθρεμάεηςα.... Ηδ [ΟἹ] οννεα πε ϑορῃηϊβίβ ὈῪ ραϑβϑίηρ ἃ στβαί ροτγίίοῃ οἵ 

Βῖ5. 1Π||6 ἴῃ νατίοιις ρίαςεβ τ ποὰϊ δὴν ἤχεα ἀροάθ. ϑυρβθα θη ΈΥ ἢ6 

ΔΡΡΘδΙ5 ἴο ἢᾶνε σγείπγηδα ἴο ἢἰβ παίϊνα οἰἔγ. 

“Αὐϊβεῖρραβ φοηβιίοὺβ ΟἸΪΥ Θη]ουτηεπί 8η επὰ ἰῃ [56], ἀπαὶ οτΪν 
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ΡΙδασαγα ἂη ἀποοπαϊἰοπαὶ σοοά, τεραγάϊηρ' Ἔνεσυ (Ὠΐπρ εἶδε δ5 ἀδϑιγαῦ]α 

ΟἾΪΥ ἴῃ 50 1ᾺΥ ἃ5 ἰΐξ 15. ἃ τηθαῃβ ἴο 6η]ογπηθηΐ.... Η!5 ἰοδάϊηρ (Πουρῃς ἰ5 

οοπηρτσθα ἴῃ (ῃ6 δἄαρε {πδΐ 16 οὔϊειβ πιοβδὲ ἴο ἢΐηὶ νγῆο, ψγ] που Ἔν εσ 

ἀδηγίπρ ΠΪη56]Γ ἃ Ρ]θάβαγα, δ δΥΟΥ πιοπηθηΐ σοηίϊη 65 πηαβίοσ οἵ 

ὨΙΠΊ56 1] ἀπα ἢἶβ βυσγουπηᾶϊηρβι Ηδ 15 ἃ ριοβοϊθδηξ ἴῃ (Π6 σταγε τὲ οἵ 

οοηίδηίμηθηξ πα τηοάογαϊίοη, ν ἢ1]6 (ῃ6 Ρ]βαβίηρ Κἰηπθβ5 δηὰ σἤδθογίη] 

ὈΥρΡΉΠ655 οὐ ἢΐβ ΠἸΔΠΠΟΙ5 αἰίγαοί (ᾺΥ τοῦτα ἴπαη (ῃς βυρεγῇοϊαὶ δπὰ 
εἤοιηϊηδΐα οπαγδοίθυ οὐ 56. ΠΊΟΥαΪ νίθνν5 Τρ]. ΝΟΥ ἂζἵὲ ἴδμεβε {γαϊΐβ 

ῬΌΓΟΙΥ ῬΘΥΞΟΠΔΙ ; {Π6Ὺ 116 ἴῃ {Π6 νευν παίυγα οἵ ἢΪϊ5 βυϑβίβηι, σεαυτὶηρ᾽ ἃ5 
ἴϊ ἀοοϑ5 1Παἱ {6 5ῃου]ὰ θὲ αἀϊγεοίβα ὈΥῪ ρυπάθηςθβ ᾿---ΖΕΙ ΕΚ, ϑοεγαίες αγια 

ἐλε ϑοεγαίίε ϑελοοῖς, Ρ. 337 544. 

εἰ δέοι--ἀρχῆς, “1 ἴννο ὈοΥ5 γαῖα ρίνβη ἰηΐο ὑΟὰΓ μαῦρα δπα γοιὶ 
Παά ἰο εἀποαίε {Π6 πη}, Π6 οπε ἴο θῈ πιαὰὰβ σα ρᾷῦϊα ἴο ὕθασ σὰ], [Π6 οἵμϑὺ 

ΜΊΓἢ ἃ νίθνν ἴο Πἷδ5 ποῖ βνϑὴ πηαϊςίηρ' ἃ οἸαίπι ἴο σομητηδηά,᾽ 

βούλει σκοπῶμεν, “ἀο γου νναηΐ ι15 ἴο σοηβί θυ {Πε τηδίίεγ ̓  ΟἹ, 8 τὸ 
βούλει σκεψώμεθα. ὙΠε Τιαἰῖη τὴς γιαγισα ες ἢ 15 Δ δχαοῖ ρδγα]]6]. 

τῆς τροφῆς, “[Ὀοᾶ;,᾽ ποί (ταϊηϊηρ᾽ σΈΠΘΓΑΙ]Υ. 
ἀπὸ τῶν στοιχείων, “Ῥερίπηΐηρ ΜΠ (ῃς 416 οἵ {με κιυθ)δεοι.᾽ 

στοιχεῖα 15 πἀιδεα (1) ογ (ῃς Ἰείίοιβ οὐ 1ῃ6 δἱρμαρεὶ (45 βεὶ ἴῃ τονϑ-- 

στοῖχοι), εἰε» για ἠἰεγαγιέηε, (11) ἴῸΥ (ῃ6 ῬΗγδίοδὶ εἰεπιθηίβ, (111) ἔὸυ 

Τυ Ια υυ ἱπϑίγι οί οη. 

ἀρχή, “4 ἢτδὲ Ρῥυῖποῖρ! 6. Αὐἱβίίρρυβ 5 ῥ᾽ αγίηρ οὐ ψνοχάβ ; οἵ. 
ἄρχειν, ἀρχῆς, ἀρξάμενοι αὔονε. 

2. οὐκοῦν-- παραγίγνεσθαι, “ΑΥα ννε {Π6η ἴο Ἔχρϑοὶ {παΐ ἃ υν]5ἢ} ἴο 

τοι. ἰοοα νν1}} ργθβεηΐ 1[561{ τὸ Ὀοΐἢ ΟΠ] άγθη αἱ τηθα] {1π165 δ᾽ 

ὅταν ὥρα ἥκῃ, “ΠΕ ΠΕνοῚ {Π6 {ἰτὴς ((οΥ [Ἐε ]η6) αὐγῖνεϑβ. 

εἰκὸς γάρ, “Ὑ65, ννὲ τηᾶγν 50 δχρθοῖ. 

τὸ οὖν-- ἐθίζοιμεν, “ΝΥ μΐοἢ οὗ {[π6 ἴννὸ {πε πη 5ῃουϊα ννὲ παθίτααίς ἴο 

4ο οἱ 5 οὐνὴ ἴτε οῃοΐοβ πΠ6 Ῥγεββϑίηρ Ῥυκίηθθθ οὔὗἨ [Π6 πιοπιθηΐ ἴῃ 

ΡΓΕίεγθηοβ ἴο σιαι γὴν 5. ἀρρεβιεῖϊία δ᾽ 

ὅπως μὴ-- ἀρχήν, “ἴο ρτενεπὶ (1.6. ἃ5. γα 5ῃοια βὰν “ἰΓ να ναηΐ ἴο 

ΡῬτενεηΐ ἢ βίαϊε δἤδιὶγβ θϑίηρ πορ]βοίεα ἀπηάθυ ἢἷβ στὰ]6.᾽ ΕῸΣ παρὰ τὴν 

ἐκείνου ἀρχήν “ ἀυτίησ (ἢ {ἰπ|6 οἵ Ὠϊ5 τὰ] οὗ, ΗἩετοά, νἱῖ. (6 παρὰ τὴν 

ζόην “ἀυγίηρσ οὐγ 116. ΟἸΠ ΕΒ ἰηΐθγργεὶ “ θδοαιβα οὗ ἢἰβ συϊε᾽; οἵ. (ῃ6 

να] ραν ἘΠ ΡΊ 5}. “ Δ]οὴρ οὐ,᾿ ἀπ ]1)επηοβίῃ. Ρ. 43 παρὰ τὴν αὐτοῦ ῥώμην 

ηὔξηται. 

τὸ δύνασθαι---προσθετέον, ᾿τιοὶ ᾿νε αϑϑίσῃ ἴο {π6 βαπὶθ ὈΟΥ ἴδῃς 

Ρόννεῖ οἵ μοϊάϊηρ ουξ ἀραϊηβί {Πἰγϑ 

3. καὶ τοῦτο-- τῷ αὐτῷ. ΘιρΡῚγ προσθετέον ,--- [ῃἰ5 ἴοο νν8 τημιϑὶ 

Δϑϑρῃ ἴο {Π6 δᾶπιθ Ὀογ. 



17:1} ΜΝΟΤΈΕ 5. 45 

τί δέ; “Αραϊη᾽; οἵ, [Π6 5᾿ πΏΠ18Υ 56 οὐ Ομία 7, συ ἢ 5 (γεααθηΐ ἴῃ 

Οἰςεσοβ ΞΒΡεες65. 

τῷ ἄρχειν παιδενομένῳ, 11{. “ἴο Πἰπι ΨΠηΟ ἰ5. Ὀεΐπρ δἀποσίθα γῦ. 

γε ίγσ᾽ Νοίε {Παΐ (μ6 ατεεῖκ ἱηἢηϊεῖνα 15 ἴῃ 15 οὐἱρὶπ (Π6 ἀδξνε οἵ ἃ 

γ ΥΡ 8] ποῦη ; οἴ. ποΐεβ οἡ νὶ. 36, ἰχ. 4. 

εἴ τι--ἐστι μάθημα, ἰάἀϊοπηαίϊς. ΤΥΔηΒ]αία :----  Παΐθνευ Ιαθθοη ἰ5 

ΠΕΟΘΒΒΑΤΥ͂ [ΟΥ̓ {Π6 ονεγοουηΐηρ οὗ Ορροπεπηίβ.᾽ 

πολὺ νὴ Δί᾽, Ξυρρὶ)γν ἂν πρέποι ἴτοιη ῃς ργενίουβ βεπΐθηςα, 

καὶ γὰρ--ὄφελος, “ἴοΥ ἔπεα ν1}} θῈ πο δᾶνδηίΐασε δύεϑε (καὶ) ἴπ 5 
οἴμεσ σαρδοϊεϊθϑ. 

4. καὶ μάλα ἔνια δυσωπούμενα, “εγεη {ΠουρῊ {πΠΕγ---ϑοτης οὗ {Ποτη--- 

ΔΥΕ ΨΕΙΥῪ 5ῃγ. Ματκ (1) [Π6 σοποεββῖνα τι5ὲ οὗ [Πε6 ραγεςοῖρ!ε, δηά (11) ἐπε 

2αγέϊίοε αῥοςΎζἼοη2, ἃ5. 1 15 ο4]164, ἔνια Ὀεΐηρ δα ἀεά 45 δὴ δἰζευίῃουρῃς 

ὈΥ ΨΑΥ͂ οἵ σογγθοίίοη ; {Π6Υ6 15 Δῃ Θχοθ]]θηΐ ΡᾶΓΆ}16] ἰπ Α“γραδαςσῖς Ν. ν. Τὶ 

ἀκούομεν ὑμᾶς παρεληλυθότας ἐνίους σκηνοῦν ἐν ταῖς οἰκίαις. 

δυσωπούμενα, 11. “Ῥεΐπηρ Ρᾳαξΐ ουἕξ͵ οὗ σουπίεπαησε᾽ (δυσ- ἀπα ὦν). 

ΡΙυΐατγοῃ Πδ5 δυσωπεῖν τὴν ὄψιν “ἴο 4422]6.᾿ 

οἷον, “ἴοτ ᾿πβίαποθ᾽ ; οἷ. 8 6. 

πρὸς τὴν--φωνήν, “αἱ [Πε οΥγ οὗ [ες Πεη- τά. 
ἐξιστάμενοι τοῦ--ἀναλογίζεσθαι, “ἸοΞίηρσ {πε ΔουΠΥ οὗ σα]συ]αίησ 

ἀδηρογϑ᾽; οἵ, 1. 1. 12 τὰ φαλάγγια---τοῦ φρονεῖν ἐξίστησι “5ρΡΙ4εἰ5 ἀτῖνε 

ΡΕΟΡΙΕ ουἱ οὗ ἐΠεῖγ υυϊίβ.᾽ 

5. ταὐτὰ--τοῖς ἀφρονεστάτοις, “ἰο Ὀε αἢεοίεα ἴῃ [Π6 54 Π16 ὙΥΑΥ 85 
1Π6 5111εϑὲ δηϊτηα]β.᾽ ΕῸΓ {ΠῸ οᾶϑε οὗ τοῖς ἀφρονεστάτοις σοΙηράγα {ΠεῈ 

ἀαίϊνα δἰτευ ὁμοῖος πα 5᾽ ΠΊ1]ΔῚ τνοσά5. 

Θ. τὸ δὲ--ἀμέλεια εἶναι. ΤΕ μέν ἀπα δέ οἴαιιξαβ ἴῃ {Π15 βεπίεποςε 
τεαυαῖγα οαγαῖα] Παπά]ϊησ. Τγαηβὶαίεα :-- 1)ὸ ποΐ γοὰ {Π1ὴΚ 1ξ στϑαΐ 

περίθοὶ {πμαΐ, ῃεγεαβ (Π6 τηδ]ΟΥὙ οὗὁἨ ΟἿἿ ᾿Πα]ΞΡΘΠ540]6. Ρυγϑαῖϊίς. ἀγα 

σοπάποίεά ἴῃ {ΠΕ ορεῃ αἰἱγ----ἴου ᾿πβίαποα ννᾶγ, ἀρυιὶοα]αγθ, Πα τηογα {πὰ 

ἢ] 6 οἰ γβ--σεῖ {Π6 τη) ΟΥὙ οὗἨ τηβῃ 8.8 ππίγαϊ θα ἴο ἴαοε Ἔχίγεπηεβ 

οἵ οο]ά ἀπά μεαὶ ν᾽ 
7. τοὺς ἐγκρατεῖς τούτων ἁπάντων, “1Πο56 ἼΟ Πᾶνα τηδϑίουυ ΟΕ 

411 {πε56 {πϊηρϑ,᾽ 1.6, “ἴῃοβα ὙΠῸ εχϑίοῖβα 56] ποοπίσοὶ ἴῃ 411] {ἢ 65Ὲ 

γεϑρεοίβ ᾿ ; 5ε6 μοίβ οὁἢ ὃ 1. 

εἰς τοὺς ἀρχικοὺς τάττομεν, “γε ταη]κ ἴῃ {πε σαίερουυ οἵ ἴμοβε δέ ἴο 
ταϊα᾽ ; οἵ, 88 τάττω εἰς τὴν τάξιν, ὃ τι οὐδὲ εἰς τὴν δουλείαν ἐμαυτὸν 

τάττω. 

ἑκατέρου- οἶσθα, “γοι Κπονν ἔπε ἀρρτορυίδίε ροβίζϊοπ ἴοσ βοῇ οἷδϑ5 

οὔ [Π656, 1.6. {πε ἱεπηρεγαίε ἢξ ἰο τὰ]α, (Π6 ἱπίειηρεγαΐε ποῖ. 
ἤδη ποτ᾽ ἐπεσκέψω, “Πᾶνε γοὰ ἐνεῦ εἴξὲ ποὺ επαιίγεά δ᾽ ὙΠε 



46 ΜΕΜΟΚΑΔΙΖΙΑ 11. [τ 7γ- 

αοτὶδί ἢ ἤδη 15 θδβὲ σεπάθγο Ὀγ ἴη6 ἘΠΡΊ5ῃ ραυίθοϊ ; οἵ. ϑορῇ. “7)αχ 
1141 ἤδη ποτ᾽ εἶδον “1 ἴᾶνα 56εὴ δα πον. (( 11. 2, 7. 

8. καὶ γὰρ πάνυ--πορίζειν, “ ΕῸΥ ΤΕ }}γ ἰξ 566 η}5 ἴο τη ἴο θὲ ἴΠ6 
πηαυῖς οἵ δὴ υἰίου [ο0]---οοπϑιἀθυϊηρ ναὶ ἃ βευϊοιβ ἴαϑὶς ἰΐ 15 ἴο ργονὶ 8 
[οὐ οὔδβ ονὴ πϑεᾶβ---ποῖ ἴὸ 8 βαίἰβῆδβα νυ (Ὠϊ5, θὰΐ θεβϑῖάθβ (προσ-) 

ἴο ἴακα ἀροὴ ΟὨΘβοΙ  τῃς δἀάϊιῖοπαὶ (καί) ἀα οἵ ταἰπἰβίθσηρ ἴο ἴμ6 

νναηΐθ οὗ (ῃς τοϑῖ οἵ ἴπ6 σοπηπλιηῖγ.᾽ 

τό-- μὴ ἀρκεῖν τοῦτο, 11. “1Παι (Π15 5Βῃου]ἃ πο βαβῖςς Ηΐτη.᾽ ΑἴοΥ 
{15 1Ποτα 15 ἃ οβδησε οἱ βυθ)θοῖ. [1{ [ᾺΠ]Ὺ Ἔχρυαββαα, (μ6 ν ογᾶβ ννουἹὰ 

τὰ ἴπιι5 :-τ-τοῦτο μὴ ἀρκεῖν αὐτῷ, ἀλλ᾽ αὐτὸν προσαναθέσθαι. 

καὶ ἑαυτῷ μὲν---ἀφροσύνη ἐστί,  ἀἰβῆου]: ραββαρα, 11 ἃ ομαηρε οὗ 

50} 6οῖ ἜΧΔΟΙΥ 5᾽ ΠΉ1]αὺ ἴο (Παΐ ἴῃ ἴΠ6 Ργθνίοιιβ βεηΐθμοθ. Τυδηβὶδίε :-- 

ΑΠπα {παΐ ἃ πίη, Ψ Ώ16 βασι βοϊηρ ΤΥ οὗ ἢΐθ οὐ ννῖϑῃεβ, 5ῃου]ά 

Ὀδοοπιθ ἴπ6 μεαὰ οὗ {Π6 ϑβίαίβ, αῃὰ {Π6π, 1ξ Ὡς [α}] ἴο σδυγυ οαΐ ΘΝΕΥΥ 

ἀδιδι] οἵ {πε βίαϊε᾽ 5 ἀβϑῖγθϑ, 5Βῃουϊα δ 1140]6 ἔο ργοβεουζίοη ἴογ (ἢἰ5, (Πδὲ 

ΒΌΓΟΙΥ 15. αἰ6Γ [ΟΠ 5} Π655.᾿ 

ὧν βούλεται. ἼΤΠε ὧν ἴ5. Δη ΘΧαιηρ]ε οὗἉ ταοϊαίνε αἰἰγαοίίομ, ἱ.6. 1 

βίαηας5 (οσ ἐκείνων ἅ. ϑοἢ αἰἰγαοίίοηβ ἀα ἔγθαιθηΐ ἴῃ (ἢϊ5 ὈοοΪς, 6.0. 

1. Χο, 28.111, 10, 1γ. 2, {Χ1; 0. 11...2Ὁ 

ἐλλείπειν, ΠεΥΕ, 5. ἀβιια}]γ, Ἰηςγαηϑιεἶνο, 11, “ ο [41]; οἵ. Θορῃ. “41. 

584 ἄτας οὐδὲν ἐλλείπει “ἴΠ6γα ἰ5 πο [αἰϊατα οὗ {Π6 οὐγ58.᾽ 80 ἴῃ οὐ 

Ῥάββαρε :-- {Παΐ ἔῸγ Πἰπη5 6} Γ τηδην οἵἉ Πἰ5 νυ 150 65 5ῃου]α [41].᾿ 

9. ἄφθονα, ρτεάϊοαίϊνε, “ἴῃ αἰλιηάαποε. 
αὐτοὺς δὲ---ἀπέχεσθαι, “ν᾽ 116 {πὸ γ Ἔχρεοῖ ἴΠ6 σα] ῖβ {Π 6 ΠΊβεῖνεβ ἴὸ 

Κεερ {Πεὶν παπα5 οἱ 4}} βίοι (Πἰηρϑ.᾽ 

ἐγὼ οὖν--- καταστήσαιμι, “ ΕῸΓ τὴ Ρατί {Π6η 1 5ῃου]ά οαποαίε ἴῃ {Π5 

νιν, Δη4] ρ]ασα ἴῃ {Π6 οαἴθρουυ οἵ πηεὴ 4ιδ] 16 ἴο τι]6, [Πο58 ηο ννδηΐ 

ἴο παν τ 0}} ἰγοι}}}] 6 {Πδιηβεῖνεβ πα ἴο σαῖιδα ἴΠ86 βαῖηθ ἴο οἴποιβ. 

ΟΥ. “Με εμίσα τν. ν. 19 πράγματα εἶχόν τε καὶ παρεῖχον τοῖς ἐν τῷ ἄστει, 

ν. 1. 20 πράγματα ἔχοντες καὶ παρέχοντες περὶ τὴν Κόρινθον. 

ἡ ῥᾷστά τε καὶ ἥδιστα βιοτεύειν. Αὐἱδιίρριιβ 15 μΠεύα Πασα!ν [αἷγ ἴο 
ὨΙΠΊ56Ι; ἴογ, δ5 Ζβι]εν βᾶγ5 (ϑοεγαίές αγιαὶ ἐλε ϑοεογαΐίς ελοοῖς, Ὁ. 3063), 

“ὐ νου] θὲ ἀοϊηρ ΑΥὙἹΒΈρριβ ἃ στθαΐ ᾿η]ιβίϊοα ἕο σοηβί θυ ἢϊπη δὴ 

ΟΥ̓ ΠΑΥΥ͂ Ρ]Θαβι ΓΘ - θα κασ. ΕΠ]ΟΥ Πα νν}}} ; θαΐ αἱ {88 58πι6 {ἰπη6 ἢδ ψ}}]} 

θὲ αὔονβ βη)ογηηθηΐῖ. Ηφ ρόββεββθβ ποῖ οἠἱν ἴῃ6 5Κ1}}} οἵ δἀαριϊηρ 

ΒΪΠΊ56} ἴο οἰΓοα βία ποςβ ; Ὀὰΐ ἢ ῬΟβ56 5565 4150 σδ] πη η655 οἵ τηϊηα πὰ 

[τη οἵ βρίγῖζ, νυν ἢ απ ἔογαρὸ ρΡ]θαβαγα νυ πους ἃ Ῥαησ, δα 1ο55 

ν ἢ σοιηρόβιγο, θῈ. σοπίθης νυ ννηαὶ ᾿ξ Πα5, ἀπά ἔδεὶ ΠΑΡΡΥ ἴῃ Δ ὴῪ 

Ροβιτοη. Ηἰ5 πηαχίμι 15 ἴο δ] ΟΥ̓ {Π6 Ῥιθβθηΐ, ἰδανίηρ σαγθ δἰ Ὶ ἴοὸ {Π6 

Γαἴυτα οὐ ἴη6 ρμαϑί, απ ἀπά 6 γ 4}} οἰγουμηβίαποθϑ ἴο θαρ ομθοσγία!. (ὐπια 



τ 1] ΔΝΟΤΖῈΕ 5. 47] 

ναί πηᾶύ, ἴθ. 15. ἃ Ὀγρ  σἰάθ ἴο {πίηρβ, ἀπᾶ ῃ6 Κπονν5 πον ἴο νγδδγ 

[Π6 θερσραγ᾽β τὰρβ ἀηα (ῃ6 γτόῦα οὗ βίαίβ νυν] δα] στασθ. Ρ]δβάβιισε 6 
Ιονεβ, θὰΐ με οδῃ ἀΐβρεηβα {πεγαννῃ. Ηδε ἰ5 Ἰανίβῃ οὗ γσῃεβ θδοαυβε ἢῈ 

οδῃποί οἰϊπρ ἴο ἴπεπὶ; ᾿ξ πδοθββαῖυ, ἢ6 οδῃ ἀοὸ νἱΐποιξς ἰμθπὶ δηὰ 15 

γΕΔ Ἵν σοπβοϊεα ον {Πδῖγ ἰοβθ. ΤῸ μὴ ΠΟ ροββϑθβϑίοη Ἀρρβδὺβ ΤΟΥΕ 

να] 016 Πδπ σοπίεθηίπηθηΐ, ΠῸ ἀΐβθαςα ννοῦβ ἴΠπδῃ ἀναῦῖοθ. Ηδ ᾿ἴγεβ δἢ 

ΘΑΞΥ πὸ ; θὰϊ Πα 15 ποῖ οἡ {παΐ δοοουηΐ αἴγαϊα οἵ Ἴχεγίίοη ΕὙθεάοια 

Πε εβίβεπιβ ἄῦονε 8}1] πίηρβ, αῃα ἤθποα ν}01}} πΘΙ ΠΕ στὰ]6 ΠΟΥ θα τυϊϑά, 

ΠΟΥ ὈΕΙο᾿σ ἴο ΔΗΥ͂ ΘΟ ΪΥ, Ὀαὶηρσ ἀπ] ηρ ἴο ἐοτίεϊ! ἐγεεάοτση αἵ ΔΩΥ 

ΡτΙςα. 

10. βούλει-- σκεψώμεθα. (Γ. ὃ τ βούλει σκοπῶμεν ; 

τῶν ἐθνῶν --ὧν, γε αέίοε αἰέγαεΐΐοτε ἀραῖῃ ; 586 ὃ 8. 
Μαιῶται. ΤΠε Μαεοιίδης ᾿ἰνθα οἡ {πε ςῆοτγεβ οἵ {πὸ ἤαλες αφοίζς, 

ΠΟΥ͂ οα]]εὰ {Ππὰ 5εὰ οἵ ἄζον (Ηετγοά. ἵν. 123). 

Καρχηδόνιοι μὲν ἄρχουσι. (Οατίμπαρα 5 ἅπ Ἔχοα]]επέ ἰγρε οἵ ἃ 
τα] πρ εἰϊγ. “Τῆς πδαῖης οὗ (δγίμασα ῬΈβροκε πεῖ δ5 ἴῃ Νὲν Οἰτγ; δπᾶ 

1ῃ6 Νὲν ΟΙἵν 5ῃ6 νναβ ἴῃ γαῖ, 45. ὀρεηΐηρ 8η Δ] οσείμαυ πεν βίδα οἱ 

τηϊηρθ. [1 νγὰβ (ἢ15 γοιυηρεβί ἀπα στεαίεδίὶ οἵ Ῥῃοδπηίοίδη οἱ[165 νυ] ἢ, 

αἴοπε οὗ Ῥαυθατγίδη βἰαΐθβ, ἀθνὶβεα ἔοστηβ οἵ ρο] 104] 11{6 νυ πο ἢ Αὐὶβίου!α 

δηα ῬοΙγθῖι5 ἀϊἸὰ ποῖ βοοόσῃ ἴο βίυαγ.... ἔνε θεγοπά ϑραγία δηὰ Αἰἤεὴβ 

δΔηα Βοπια, Οαγίλαρε τυας εηιῤλαζίεαϊζν ἐλε γεείίγιρ᾽ εἶν. ΝΟΠΕ νγὰ5 50 

{ΠπουουσΉ]ν {Π6 πηϊβίγεβϑ βία Ἰησ ἀρατί τῸπὶ ΠΟΥ β ]εοίβ. Ὗε 566 ΠῸΥ 

ποῖ ΟἿΪΥ Τα] πρ ΟΥΕΥ ἀδρεπάεπε σομπη ΟΠ α] 15 οὗ ΜΕΥ οὐ τάς, ποΐ 

ΟΠΙΥ Ξεπαϊπσ [συ οΟ]οπΐες οἵ ΠῈῚ Οὐ ἢ γᾶοα 845 ουροβίβ οἵ ΠῈῚ ῬΟΨΤΕῚ, 

θαξ ποϊάϊησ, ΠΕ ὉΠΙ͂ΟΥ ΠΕῚ ἀομΪΠΙΟη, ΠΘΥῈ ἀΠΔΕΥ ΠΥ ᾿πἤποποθ, ηδίϊους 

οἵ υἱίεγ βίσαπσειβ, νοι 586 Κηδν Πονν ἴο 886 ἴο ΠῈῚ οὐγῃ επάϑ, δῃᾶ ἴο 

πηδῖτα [πεῖ 5Πεα {πεὶγ Ὀ]οοά ἴο δάναποθ Πεὺ ργεαΐπεββ. [ἢ ΠΕΥ οὐνὴ ἄδυ, 

τὨτουρ {Π6 ἀρθ5 οὐ Πεὺ Βεϊηρ' ἀπ πεῖ ρονγεσ, (αυίπαρα Πδα ΠΟ ΡδιΆ}}ε]. 

Ηεῖ ΠἸκεπαθβ σοιηεβ ἀραΐη θη ἴΠ6 τηεγοπαπΐ Οἰ(Υ ὁπ {ῃ6 Νεπείίδη 

15]. πᾶς τ]ος δ οποα οἡ {π6 πηδὶ ]δηα οὗ ΤΑ] ἀπ ονεὺ οἰζῖε5, ἰϑ] πᾶς, 

Ρεηΐηβιαβ, ἀπ Κιηράοπι5, βοαίίαγε ον ῸΥ ἜΥΘΙΥ 5ιοσα οἵ πε Εαβίειῃ 

Μεαϊίειγαηδδη ᾿--ΕΚΈΕΕΜΑΝ, 4 7είονγ οὐ 51εἶν, νο]. 1. Ῥ. 228. 

11. ἀλλ᾽ ἐγώ τοι--τάττω, “ Βιιξ ἔοΥ πὶ Ρατί, γοιι τηιιϑὲ Κποὺν (τοι), 

1 ἄο ποῖ ταηὶς ταγϑεὶΓ ἴπ [ΠῸ οαἰΕΡΌΙΥ οἵ 5]ανειν εἰϊ μετ. Ὑπε ἴοτος οἵ 

οὐδέ Ἠδτε ἰ5 (ῃ15 :---“ 1 δῃὰ 7"Ζ ας 77 7γογὲ ται κίησ ταγϑβε]ῇ....᾽ 

μέση τούτων ὁδός. Οτοίε Πᾶ5 5Ξ0116 τιϑϑ[}] γειηδυκβ οἡ ϑοογαίεθ᾽ 

{ἰτεαίπηθπί οὗ {πε υτὰ ρεαΐα οἵ Ατ᾽βίρραϑ :--- ὙΠουρη ϑοογαίαεβ 15. τη 8 

το ἄδοϊατγε {Πἰ5. τη 4416 σοῦγϑ6 ἱπηροββ1 016, γεῖ 1 15 β Ὀβίδη14}}Υ {ΠῈ 58 τὴ 6 

α5 ΜΠηαΐ {πε Ρ]αἰοπὶς ϑοογαίαβ ἴῃ ἴμ6 Οογρέας ἀϑρίγεβ ἴο,--πιούθονεν {με 

Ξτὴ6 85 ΨΠπαΐ ἴῃς τεὰ] ϑοοαίεβ δἱ Αἴπθηβ Ῥοΐῃ ρυϊβιθα δ5 8. 85 δε 



48 ΠΕΜΟΚΑΒΙΖΑ͂ 711. [1. τ1-- 

οσου]Ἱά, απᾷ ἀδοϊαγοά ἴο "6 {Π6 ΟὨΪΥ σουγβα σοπβἰβίθηξ τυ ἢ Ηἰβ βθουγιν.... 

ΤῊΣ αὐρυπηθηΐ οἵ ϑοογαίθβ {παΐ πὸ τηϊδαϊθ γᾶν 15 Ῥοββίθ]6, ἔδυ [το πὶ 
το ηρ ΑὙβιρριυβ, 15 Τα πα θα ἀροη δὴ ἱποοῦγθοῖ ἀβϑαμηρίίοη, Ηδᾷ ἴΐ 

Ῥεθὴ οοτγθοῖ, ποι ΠΥ ᾿ἰΘγαΐασα ΠΟΥ ῬΠΠ]ΟΒΟΡΩΥ οουἹὰ ἤν Ὅδεη ἀ6- 

νε]ορεά᾽ (λαίο αγια ἐλε οἵλονγ Οορηῤαγιΐογις ὁ ϑοεγαίξς, νο]. 111. Ῥ. 537). 

ὴν -- βαδίζειν. ΤῊΕ ἣν ἰ5 ἃ σορπαίς δοοιβαΐϊνο ; οἵ. ὃ. 21 ἀπὰ ὃ 20. 

12. οὕτω μηδὲ δι’ ἀνθρώπων. ϑιρρὶν φέροι ἔτοπι φέρει ἴπ {Π6 

Ρτδνίοιιβ οδιιβθ. ΤΠ πη Θδ ΠΡ 15 :-τττ 1 γοῦ ψνΠ ἢ γοῦγ ἀοοίτπο οἵ ἃ στα 
»ιδαϊα σου] σαὶ υἱὰ οἵ μιαπιαὴ Ῥεΐηρθ, δ5 γοιι ἄο οἵ τι]θ απα βανεσυ, 

{Π6γθ τηῖρῆς θῈ βομηθί ηρ ἴῃ νηαΐ γοι 5ᾶγ. Α'8 ἰξ 5, γοι πιυβὲ δἀαρί 

γΟυ 6] Γ ἴο γΟΌ Θην ΓΟ 6 ηΐ.᾽ἢ 

ἄν τι λέγοις. (Οἵ. Θορῇ. Ο. 7: 1475 λέγω τι; Αἰ 1 τρεῦ᾽ 

ΔηΒυνεΥθα ὈΥ λέγεις “Υ65, γοῖι ἀγθ.᾿ Αὐἱβί. ᾿ιγηζίος 333 οὐδὲν λέγει “6 

[41Κ5 πΠοηβθηβα. 

εἰ μέντοι---δούλοις χρῆσθαι. “Τῇ, ΠογνανεΥ, Πἰνὶπρ' α5 γοιῖ ἄο ἀπιοηρϑῖ 
Βυτηδη αΐηρϑ, γοῖι ἀγα σοΐηρ ἴο οΪαἰ πὶ ἱτη τ 1 ἔγοπὶ στα] σ᾽ πα Ῥεϊηρ 

τ]6α, Δηἃ ἄο ποῖ πθδῃ δνθὴ ἴο ῬᾷῪ σοιιχέ ἴο στυϊοῖβ 1Γ γοι οαπ ΠΕΙΡ ἴΐ 

(ἑκών), γοι 566, 1 ἱπιαρῖπε, (Παὶ (Π6 βίγοηρεν κῆπον πον ἴο ν]οι πιῖζα {Π6 

ὙγΘΆ ΚΟΥ Ῥοΐἢ ἴῃ ΡΌΌ]Ϊο δηα ἴῃ ρυϊναίε ΠΠ{6 ἀπά ἰοὸ ἰγεαΐ {Π 6 πὶ ἃ5 βανββ., 

εἰ ἀξιώσεις---θεραπεύσεις. “Τῆς Πιίαγε ἰηάϊσαϊϊνε ννἱἢ εἰ 5. 65- 

ΡΘΟΙΑΠΥ σοιησηοῃ θη {Π6 σοΠ ἸτοΠ σοΟπίαϊ 5. ἃ βίτοηρ ἀρρθ8] ἴο {8 

[δε] ηρϑ ΟΥ ἃ [ἢτθαΐ Οὐ νγναγηϊηρ ᾿--ΟΟΟΌΨΙΝ, 2 7οοαῖς για 7 δγιδὲς, ὃ 447. 

κλαίοντας καθιστάντες, 11{. “ ὈΥηρίηρ {Πϑῖὰ ἴο ἔθαγβ," 1.6, “Ῥαυζείηρ 

{Π6πὶ οἡ (ῃς βἴοοὶ οἵ γερεπίαηος᾽; οἵ, Οψγοῤαεάρία 11. 1ϊ. 14. νόμοι πολίτας 

διὰ τοῦ κλαίοντας καθίζειν εἰς δικαιοσύνην προτρέπονται, Ἐδιγ. ““γαγο»!. 655 

ὃς κλαίοντά σε---καταστήσει. 

13. ἢ λανθάνουσι---κρείττοσι. “ΟΥ̓ 816 γοιῖι ποῖ ἀὐννατγα {Παΐ 50 ῃ16- 

{{π|65, 6 ΟἿΘ ῬΘΟΡΙΘῈ ἢὰ5 βοῇ δης ρ]αηϊθα, οἱ θὺβ βίβρ ἴῃ απὰ ουΐ 

{πεῖν σοση ἀηα [6]] {πεῖν {πιϊ-γθ 65, ἀπ ἸὰγῪ βδίερα ἴῃ ἜνΘΙῪ ὙΑΥ ἴο {Π6 

γΘΑ ΚΟΥ 546 ηῸ νν}}}} ποΐ Ρδὺ σοιγί ἴο {Π6πὶ, {1}} αἱ Ἰαβί {Ππδὺ ρεβιβιιδάδ 

{Π 6 πὶ ἴο σἤοοβα 5] ΝΟΥ ἴῃ ΡΥθίβσεποθ ἴο να ΨΠ {ΠΕ ῚΓ Ὀαίίθτϑ ἢ ἢ 
πάντα τρόπον, Δ ἄνευθ] ἀοοιβαίϊνε ; οἷ, 8. 23, νἱ. 5) ν]]. 1, 8. 

ΜδΗΥ ποιὴβ Θχργοϑϑίηρ {Π6 αἰγὶ θαΐα οἵ ἀῃ δοίη ἀγα δα ἴῃ [5 ννᾶν ; 

Δηα 50Π16 ὑνογὰβ νυ ἢ Ϊο]} ννῈ ο4}1 αἀνευθβ ἀγα ἴῃ {Πεὶγ Οὐρὶ δοσιιβαίνεβ 

οἵ ποιη5, 6.5. λίαν “Θχορραϊηρ)ν,᾽ ἄδην “ΘποιρῈ.᾽ 

ἀλλ᾽ ἐγώ τοι---οὐδ᾽ εἰς πολιτείαν. ΟἿ ὃ τι. 

ξένος πανταχοῦ εἰμι, ἢ ἀῃεϊοἰ ραϊίοη οὗ {π6 σοβιηορο]αη ἰάδαβ οἵ {Π6 

Θίοϊος. “Οὐ ἴῃ Κεορίηρ νυ ἢ {Π15 Πουη61655 1{Π{6 15 [Πς Ἰαηριαρε ὑ5θα 

ὉΥ Αὐἰβιρριβ (Πα ἴο Ηΐηι ἰ{ νγὰβ οὗ πὸ τηοπηθηΐ ἴοὸ αἴ6 ἴῃ ἢϊβ σΟΙΠΙΓΥ ; 

ἴον πο ΘΚ ΘΥῪ σουηζΎ (6 νύ ἴο Ηδά65 ννᾶ5 1Π6 58π16 ᾿---ΖΕ1.ΕᾺ. 



1 15] ὙΟΖ )5, 40 

14. τοῦτο---δεινὸν πάλαισμα, ἱγοηΐσα!, Μτ ΠΑ ΚγΠ5 58γ5 :- -- ΓΗΪ5 

ἦς ἃ ἩΔΎ  6]]οῖι5 υν γί ΠΠηρ᾽ ἔβας," “ἃ πηαβίθυϊν [4], ΤΥ ργίποα οὗ υγγθβίϊουϑ "ἢ 

ἤδη λέγεις. Ματῖ (Πς ίοτος οἵ ἤδη, “νυ μδη γοιι ρμεὶ 5 ἴαυ ἂ5 (ἢϊ5.᾽ 

Σίνις, ἃ ΤΟΌΡΕΥΓ ΨῸ Παιπίεα (Π6 ᾿βιῃτη5 οἵ Οογίηιῃ. Ηδ ννᾶ5 

Βυγηδηθα ΠΠτυοκάμπτης “ἴΠ6 ΡΙη6- θΕ πα θυ, θθοαιβα μα ΚἰΠ16ἀ ἢϊ5 νἱ οι πη5 

ὈΥ πηαϊκῖπρ {πο πὶ σαῖς ΠΟΙα οὗ ρἰπο-(γθθ5, νυν ῃΐῖο ἢ πα μα θεπὶ ἄοννη, ἀπά 

{Πεπ βιἀθη]γ Ἰεὶ σρο. Ηἱἰ5 σαγθου ννὰ5 βπα θα Ὀγ {π6 γοιίῃξα! σ᾽αης- Ἰ]]εὺ 

ΤΠ αβειβ, ψνΠο " ποϊδίεα Πἰπι οἡ Πἰβ οννῃ ρείαγὰ.᾿ Ηἰ5 παπηδ 5 ἴτομῃ {πὸ 

ατεεὶς ννοτὰ σίνις “ταναρογ,᾿ "ἀοβίγογετ. 

Σκείρων. ϑοίγοη ννὰβ Δῃοίπου Ὀγραηά. Ηδε ᾿ἱνεά διποηρ [Π6 τοοῖκ5 

οἡ (6 οσοαϑβί ΡΥ {π6 θουηάαγυ Ὀείννεεη Αἰοα ἀπὰ Μερατῖα, ἀπὰ ογάθγεα 

16 ἰγανε!]οὺβ ΠΟ πλ ΠῈ παα τοῦ θα ἴο νγαβ] ἢΪ5 ίβεῖ. ἍΝ Πθη {πον πνεῖ 

50 ξηραρρα Πα ΚΙοκοα {Πθηὶ ἰπίο (Π6 568, ψγνἤθυβ ἃ σίαηί {πτι16 ἀθνοῦτοα 

{πεῖν θοάϊθ5. ϑοίγοη ἴοο ννὰβ Ἔνεηΐμα!]ν δ]αϊη Ὀγ Τ Πεβειιβ.. 

ἹΠροκρούστης. ΡτΟογιιδία5, 4150 οὐ] ῬοΪγρβῃιοη δηὰ 1)απιαβίεϑ, 

γγὰ5 ἴῃ6 πιοϑδὶ ᾿ηρεηΐοιιβ οἵ {Π15 ᾿πίαπιοιιβ ἰτῖο. ΠῸ τιϑϑεα ἴο αν 5 

γνἱοιτη5 Οἢ ἃ ὕε4 ; 1 {Π6Ὺ νγοῦθ ἴοο ϑ1η4}] [ου ἴ{, “Πα ιιϑεὰ ἴο γδοὶς {Πθῖ 

οὐἱ ἡ (προέκρουεν, νν ΘΕ πος Π5. παιη6) ἰο {π6 τοηυγεὰ ἰθηρίῃ ; 1 ἰοο Ὀἰρ, 

Βα Ιορρεὰ {πεῖν Πἰπηρ5 ἴο ππακα ἱποῖὰ πἰ. Ηδ Ἰϊνεά ἴῃ Αἰοα, πα ννγὰ5 

Δηοῖ Ποσ νἱοιΐπι οὗ {π6 “ [ο]κ᾽ οἵ ἀποίεπί ἄτθθοθ. Ὅη6 “ Ρτοογιδβίεβ θ64 ἢ 

ἰβ Ἔνθ ΠΟΥ͂ ΡῬτονθιθίαὶ ἢ ἀπ τνὲ βρεαὶς οὔ Ἅ“ Ῥτοογιβίθαῃ᾿ ἰγϑαϊπηθηΐ, 

τηθίΠοάϑ, εἰο., 1.6. θαϑεά οἡ ἃ ἀδίθγπηπαίίοη ἴο παῖε {Π]ηρ5. πὶ ἴῃ ἢ 

5ΟΙῊ6 ΡῬτεοοποεϊνεα οαϑβί-ἱγοη βϑυϑίοτῃ. 

οὐδεὶς ἔτι ἀδικεῖ, ἰγοη σα], “ΠΟ ΟΠ6, οὗ σοιῖϑο, Ουΐγαθ 85 βί γα 5 ΔΠΥ͂ 

τηοτα. 
νόμους τίθενται, “ πηαὶςα ἰαννβ οΥ {πϑηιβεῖνεβ,᾿ οὐ ἃ ΘΟΠΊ ΠΥ, ἃ5 

ἀϑι4}, θαΐ ποῖ αἰνγαγβ. (οηίταβδί (ῃ6 πὲ οὐ (Πς δοίϊνε νόμους τίθημι, 

νΠἰοἢ “ἀεποίεβ ϑἰ ΠΡ ΙΥ {πΠ6 Ἰερίϑαΐϊνε δοὶ 5 βιοῃ ; Παποβ ἴΐ 15 δΒιίηρ 

ΜΠθη (με ᾿ανν-ρίνευ 15 ΒΌΡΥΘΠΙΘ. ΟΥ̓ ΔὈΞΟΙαίθ. τίθεμαι νόμον {τί ΠεΥ 

ἱπηρ 1165 {πὸ Ἰερ 5] αἰ ου 5. ῬΡΘυβομἃ] σοποοτη ἴῃ (Π6 αν ; Παποθ ἰΐ 5 5814 οἵ 

Ἰερ β]αιῖνα ἀϑβθιη} 165. Βαΐ ἴδ οαπ 6 βαἰ4 αἰβὸ οἵ ἴπ8 ἀθβροί, ἱξ Πἰ5 

ἰηϊεγεϑί 15 ᾿πηρ] 164 ᾿-- [ΕΒΒ οἢ ΘΟΡἢ. “1 ι7]9Ό)16 8. 

ἀναγκαίοις, “σοηποοίεα ΕΥ̓ ΠΕΟΘΘΒΑΙΥ ΟΥ̓ ἢδίμγΑ] [165 ; 50 7θζθσσα τ 

15 1564 ἴῃ 1 αἴίη. 
ἀμύνονται. ὙΠῸ [πίτο ἀμυνοῦνται 15 ἃ ἰεπιρ[ἰηρ Θιμηἀαιοη ; 8Ὲ 1 

15. ὈΥ͂ ΠΟ ΠΊΕ Π5 ΠΕΟΘΒΒΑΙΥ. 

ἄλλους- συμμάχους, “411ὁ5 Βεδί465.᾽ ΒῸΓ [5 ἰάϊοπι οἵ. ΘΟρΡΠ. 

“Αϊίοεί. 538 καὶ ταῦτά γ᾽ ἄλλα θάλπεται ῥάκη “ε5 ἀπ Ποΐξ ἀγα 501η6 

ταρϑ Ὀεβϑίάθβ, ἀσυῖπρ 'π [Π6 5ιη.᾿ 

15. εἰς ὁποίαν-- λυσιτελεῖν. ὙΤΠΘ πηδδηϊηρ; ἰβ ΜΧῈ}} Ὀγουρῆς οαΐ ὈΥ 
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Με Πλακγῃϑ5 :---ο  οαυ ν᾿ ῃο, ἱπίο ννῃαίδθνευ οἱἵυ γοὺ δηΐου, αγὸ 1655 ἴῃδη (Π 6 

Ἰξαϑὶ οὔ 115 ἔγθθ τη Πο 5 Πα ΠΠΟΥΘΟΥΘΥ ΔΓΘ ᾿π51 [ΠῸ δουΐ οὐ βεύβοῃ ΨγΏΟΠῚ 

ΔΠΥ ὍΠ6 Ὀδπξ οἡ τηϊβοῃϊο ννουἹὰ 5ἰπηρ]ς ουἱΐ ίον αἰίδοκ, --ογοῖ γοα, νυ ἢ 

γουγ [ογειρηθ 5 Ραββρουῖ, ἀγα ἴο θ6 δχϑπιρί ἔγτοπὶ ᾿Π] αΥγ. 800. γοι ἤαςίου 

γοῦτϑο .. Απάᾶ ννηγῦ ΝῊ] {πε βίαϊε δας που τ65. σαυδα Ργοοϊαπιαιίοη ἴο 
Ὀα τηδάθ οἡ γοῦν Ὀθμαὶϊῇ:; 7}21ὲ 26γϑον οὐ ἐλὲς νιαρε ἀγέσέζῤῥης ἐς σδεμγε; 

ε ἀΐς ροίγρ' στε αγιαὶ Δϊς κοϑρεγιρ' {γε ὅδ γγεθ ἡγονὲ εἰαγερεγῦὺ 15 ἴῃαΐϊ {π6 

βτοιπα οἵ γοῦν σοηἤάθδηςο, ΟΥ̓ 4ὁ γοι γαῖποῦ ταϑί βεοῦγα πη (Π6 οοηδβοϊουϑ- 

Π655 {παΐ γοι νου ργονα 510} ἃ δἰανε δἃ5 ΠῸ πηδβδίθυ ψγου]Ἱαὰ οαγα ἴο 

Ἰββρ ν᾽ 

τοιοῦτος οἵοις. Νοίε (Π6 σμᾶηρα οἵὁὨ ΠΌΤΟΥ, -- ΒΌΟΝ. ἃ ΟΠ6 45 {Π6 

εἰαδς οἵ Ρεορὶβ ψΨ8ο....᾿ 

οὐκ ἂν οἴει. ὍΠε ἄν σοεβ νν] ἢ ἀδικηθῆναι, οἵ. ἂν οἴει---εἶναι ὈοΙονν. 

οἷος- λυσιτελεῖν. “Τῆς ἱπἤηϊζῖνα, αἰζου τοιοῦτος οἷος ἀπαὰ τοσοῦτος 

ὅσος, ἀδρεπᾶβ οἡ (πε ἴἸάβα οἵ αιἑϊέν, Μέμεςς, οὐὠὁῺ σεββεΐδρον νΥὨϊ ἢ 15 

ΟΧΡΙΘσβθα ἴῃ {μεδε σοι ἰηδίίοημβΒ. Τὴ απίθοθάθηϊς τὺ 6 ομμϊεά, 

Ἰεανίηρ οἷος ἴῃ {Π6 56η56 οἵ αόῥ, ΜΖ, ἐἐβείν, αὐτιὰ ὅσος ἱπ (Παΐ οὗ σε βίεϊδγ" 

-- ΟΟΟΡΨΊΙΝ, “77ορες αγιαὶ 7 Ὥγι565, 8 759. ΟἿ. νἱ. 37. 
ἄνθρωπον, οἴΐζεη ἴῃ ἃ οοηξεπιηρίαποιιβ 56}156,--- [δ] ]ονν.᾿ 

16. σωφρονίζουσι, “50 εΥ ἀοννη,᾽ “ παβίεη.᾽ ΤῊΪΐβ νεὺῦ σοηοΓΑ ΠΥ 

ἴαἸκ65 ἂῃ δοοιβαίϊνα οἵ (Π68 ρβύβοῃ ; Ὀαΐ βοπηθίϊμηθβ, ἃ5 Πεῖβ, (ῃ6 οὈ]εοὶ 15 

1Π6 Ῥαγίοι]αΥ Ῥαββίοη Οὐ Ἐχίγαναρδησα ἴῃ αιιοϑίίοη, 

ἀποκλείοντες.--ἦ, “5Πυ{{ἰὴρ (Πδ πὶ ουΐ ἔτοπὶ ΠΥ Ρΐασα ὙγΠοσα ἰΐ ἴ5 

ῬΟΒΒΙΌ]ς ἴο ἴαϊκα δηγιῃμηρ.᾿ ΧΟΠΟΡΠΟΙ νΕΙῪ οἴΐϊθη τι568 ἔστι ἴπ [ἢ 5εῆ56 

οἵ “1ἴ 15 ῬΟβϑβι 16. 

17. πᾶσι κακοῖς, “4}} Κἰπάς οὗ ρΡΙαριιεβ᾽; οἵ. Ἡομιοῦ Οὐ. ἴχ. 10 

πᾶσι δόλοισι “ὈΥ 411] Κὶπᾶς οὗ ν»}165.᾿ 

ἀλλὰ γάρ, “ΑἸ, Ὀπὲ {πΠεη᾿ (γάρ ἰ5 ἴογ γ᾽ ἄρ" γε5, {πεη,᾿ “δῇ, (ῃβη ἢ. 

ΤΉΘΓΘ ἰδ ΠΟ πθϑά ἴο βρροβε δὴ 6]}Π}0 56, ἃ5 50Πη16 40. 

εἴ γε πεινήσουσι, “1, {Παἰ 15, {ΠΕ Υ ἂΥα ἴο βιιθῖδευ πυηροτ. ΤΗΪδβ 56 οἵ 

{Π6 {αἴατα ἱπάϊ]σαίϊνα υν1 1} εἰ τισὶ θ6. σαγε Πα} αἰδεϊηρσ 564 ἔγομι {Παΐ 

Ἔχρ αἰηθα ἴῃ {Π6 ποίβ οὴ ὃ 12. “νϑβη {Π6 ἔαΐαγα ἱπάϊοδίνα νἹἢ εἰ Τα Υ 

Ῥὲ υβρὰ ἴῃ ἃ ργεβθηΐ οομαϊοη, 1 ἰξ ἜΧΡΥ 5565 ΤΏΘΥΟΪΥ ἃ ργθβοηΐ ἱηἰθηίοη 

ΟΥ̓ ΠΘΟΘΒϑΙίν {Παΐ βοιηθίῃϊηρσ 5Π4}} 6 ἄοπθ Ὠθυθαίου ἢ ἂἃ5 ψῃ θη εἰ τοῦτο 

ποιήσει τηΘΔη5 ἐγ ἦξ ἐς (γιστο) αδοιεέ ο αο ἐλέξ, απὰ ποῖ (45 ᾿ξ ἀο65 'π δῇ 

ΟΥ̓Δ ΑΥΥ {αΐιγα σομ 0) {0 ἀδ σλα δ αο ἐλπὲς (λόγεα 67) ̓ ---ΟΟΟΌΥΨΙΝ, 

ὃ 407, ΏοΥΘ ἢδ αποΐθβ ΟἿἿ ραββᾶρθ. 

οὐκ οἶδ᾽ ὅ τι διαφέρει---ἀἄλλο γε ἤ, “1 ἀο ποῖ Κπονν ψ»ῃαΐ αἰ ἤδγθησο ἴὲ 

πα ῖςο5.. οὐ Ποὺ αἱ ᾿Ἰθαβί (ἢ δη {Παᾶῖ...,᾿ ἄλλο ἀρστθοῖηρ ἢ ὅ τι. ΤῊ νμοΪς 

βϑῃΐθπος ΠΊαΥ 6 ἰγαηβίαιθα {Π185 :-ττο ΕῸΥ ΤΥ Ραγί 1 σαπποΐ υπαἀοιβίαπα 
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νγμαὶ αἰ ἤδγεπος 1ξ πηαϊκ65----ἰΓ ᾿ξ ἰ5 (ῃ 6 βᾶπηδ 5 κί (Παΐ 15 Ὀβαίθη---ὐνμθίῃον 

186 Ρυμῃιβῃιηθηΐ ἰ5 νοϊ μη ΑΥΎ ΟΥ̓ΪΠνΟΪ απίαυγ, ΟΥ̓ ΡΈΠΕΥΑΙΙγ---Γ 1 ἰ5 (ῃς 

βᾶτηβ Ὀοάγ (Παΐ 5 ῆετβ----ν με ίΠῈῚ οπα ἰ5 θομ Ραγα θα ὈΥῪ 41} Κὶπᾶ5. οἵ βυοἢ 

6ν}15 οἵ ομθβ οὐνγῃ 01} ΟΥ̓ ἀραίηβι ἴΐ, Ἔεχοθρὶ ἱπάἀεβά {παΐ {π6 ἱπυρυζαίίοη 
οἵ (Ὁ]]γῪ αἰίδομθβ ἴο 56] οπόβεη Ξαβοσγίηρ. 

τὸ αὐτὸ δέρμα τὸ αὐτὸ σῶμα, δροιιξαίϊνε5 οἵ τεξρθοῖ ; οἵ. 8 22. 
πολιορκεῖσθαι. ΕῸΓ (15 ΠΠΠ]ΓΑΥῪ τηθίδρπου οἵ. “]αηείσέ, 11ϊ. α τυλείλε» 

"δὲς τιοόίθ7 γι ἐΐε »είγιαί ἐο σι 077 ἐλέ σἰίγεσε αγιὦὶ ἀγγοτυς οΥ οιείγαρθοιες 

,ογίπεγιθ. ῬΊ]αῖο μα5 ὑπὸ τῶν συκοφαντῶν πολιορκούμενοι “ Ὀοχι ατάεα ὈῪ 

ΒυοορΠδηΐβ (11 Αἰ εϊό. τ4. ΑἹ. 

18. τῶν τοιούτων, ρατίἰἶἰνα σαηϊτῖνα, “ ΔηΟηΡ 50 τηασίίοτβ᾽᾽; οἵ, 

1... 9. 

ἦ, ̓ ἰπαϑπηιοῃ δ5.᾿ 
βούλοιτο. Τῆς ορίαϊϊνε ἰ5 ἄτιε ἰο αἰϊταοίίοη. Εχοθρὲ ἔοσ {ΠῸ 

ῬΓΟΧΙΤΊΣΥ οὗ (Πε ορίαϊϊνε φάγοι, νγε 5Πῃοι14 παν μὰ ὁπόταν βούληται 

Πδγθ, [πὲ δἃ5 νγγὰ 4ο ἴῃ {πθῈὸ πεχί οἰαυβθβ. (ΟἿ. 1]. 5,11, ἴχ. 2. 

ἐπ᾿ ἀγαθῇ--εὐφραίνεται, “τεροκίπρ οπ (122. οα {πεῈ Ὀαβὶβ οἵ) ἃ σοοά 

ὮοΡΕ Πα 15 ομϑοσία! ἴῃ {πε ίαος οἵ ἰγοι]ε." 

19. ἵνα-- κτήσωνται--ὅπως--χειρώσονται. Χεπορθοη 15 ἑοπὰ οὗ 

50Οἢ νδυϊείϊες οἵ σοπβίγαοίοη ; οἔ. 11. το. 

20. αἱ-- ἡδοναί, “ἸαΖΥ ΠαὈϊ5 σου ποθ ὙΠ {π6 Ρ]θαβιιγαβ οὗ {ΠῸ 

τηοπηεηί.᾽ 

γυμνασταί, ποὶ “ σγτηπαβίβ5,᾽ Ὀαπὲ “Αἰ ἢ]δίῖο ἰγαϊπουβ. 
αἱ δὲ διὰ καρτερίας---ποιοῦσιν, “Ὀυΐ ραίίεπι αἰζεπίϊοη ἰο ποῦ ]Ὲ δηά 

Βοοά ἀεεάβ τηδῖτεϑ πηθῃ γεδοῇ {πε ροα].᾿ 

ἐξικνεῖσθαι, ΡγΟΡΔΌΙΥ ΔΡϑοϊαΐε, τῶν---ἔργων Ὀεὶπρ ἂῃ οὈ]εοίξίνε 

σοηϊίνε αἴζευ ἐπιμέλειαι. ΟἸΠΕΙ5 ἴακα τῶν---ἔργων δἃ5 βονεγπεά Ὀγ 

ἐξικνεῖσθαι “ αἰϊαϊη το... ἀεεαἀ5.᾽ 

Ἡσίοδος. “ΤΗε Βοεοίίδη ροεῖ, ψῇοβε [δ πηα ΠΕΔΥΪΥ επ14]16ε4 {Ππαΐ οὗ 

Ηοπιου, νγὰ5 ΗἩδβιοα οἵ ἄβξοτα. Ηἰ5 (8 ΠΉΠν σάτης ἔγτοπὶ Ουπηα ἴῃ ἀϑῖδ. 

Ὑτδαϊτίοπ τοϊαίθς ὑπαΐ (ῃ6 ροεῖ νγὰβ ΚΙ ]Πεα ἰπ 1 οουίαη (αΥγ ΟΥΥ αἵ 

Ναυρδοίι5, ἀπά (μαι ἀοΙρῃΐη5 σαγηεά [Π6 ὈΟΑΥ ἀϑῃοσθ, νυ] οἢ Πδα θθεη 

[ἢτονη ἱπίο {πε 5ε6 ΒΥ {π6 πιυγάθγειβ (1) [π {πὸ ἤογᾷς ἀγα Ἴδαγς πε 

τηδῖτεβ ΟὈϑεγναίίοηβ Ἰροη Βυϊηδη [ἰΐ8, ἀπα ταϊαΐθα ἔψοὸ Ἰερθηάβ ψῃ] ἢ 

βἴποα ἔῃεη πᾶνε θεσοτηα ἴνγὸ οἵ {Π6 τηοβὲ ἴδπιοιβ οἵ δπιϊααϊν, Ζιαγαργα)ς 
οχ απὰ (με Ζρμγ 4965 οὔ ἐΐε Ἡγογία, ἀπ σῖνεϑ τι]65 ἔοσ παν σαίϊοη δηθ 

ἀρυϊοαϊίαγα. (1) ΤΠ βεοοπά ρτεαΐ ροεπὶ δϑουθεά ἴο Ηεβίοα ἰ5 με 

Ζάφορονγ. (111) ΟΥ̓ 1655 ἱπηροτίαποε 15. {π6 {μϊγὰ ροεπὶ δϑογιθεά ἴο Πΐτη, 

[με «λεία οΥ Αἴεγαεῖες " (Η οἸτα). Ὑὴδ ράββασε μετα σιοίβα Ὀγ ΧΘΠΟΡΒΟΙ 

ἰ5 ἴτοτα ἴμε ἤογᾶς αγιαὶ ἤλαγ», 287-τ--292. 
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καὶ ἰλαδόν, “ενει ἰπ ἰγοορϑβ,᾽ 1.6. ἰπ αθιπάαποο; οἵ. “γπαῤαςίς τ. ἰϊ. τό 

τεταγμένοι κατ᾽ ἴλας " ἄταννη τ ἴπ ἱτοορβ.᾽ 

ναίει, 50] εοΐ ποί ὁδός, θυ ΨΊςα. 

προπάροιθεν, ᾿ἩὨ᾿ήγηε γηογιέ οὐ, νἷζ. 85 βοιηδίῃΐηρ' ἰο θῈ ἀπάδιροπα ἂδπᾶ 

ὈνΕΓΟΟΠΊΘ Ὀείογα (ἢ ἀδϑίγεὰ οὔυ͵θοῖ οαὰ 6 γοδο θα ᾿---ΡΑῚΕῪ σα ἴοε. 

ἵκηται, 5 0] εοῖ “(ἢ γανθ]]οτ. 
ῥηιδίη, "εονιῤαγαϊίσείν Θα5γ, 85 ἴῃ6 δάάϊιϊοη οἵ χαλεπή“ περ ἐοῦσα 

5Πονγ5. Τὴδ βροπάαϊς [Ὁ] οννεα ὈΥ ἃ ἀδοίγ)ϊς νεῖῦϑα 566 πὴ5 ἱπίθητϊοηδ} ]ν 

ἴο Ἔχριθβδ ἰαθογίοιιβ αβοθηΐ ἀπα βαϑὺ ἀδϑβοθηΐ ; οἔ, (ῃ6 νυ] }]-Κηοννη Π1Π65 

αὐὔουΐξ (Π6 βίοπε οἵ ϑίβυρῃιβ, ΗἩουηεσ Οὐ. χὶ. 5905-8᾽ (Ρα]εγ). Τῆε 

5] 6οὲ ἴο ῥηιδίη---πέλει τηισὶ θῈ ὁδός ([πουρὴ (Π6 πηαβοι! πα οἶμος Πα 5 

ἰηϊθγνεπθ), ποῖ ἀρετή 45 ΚΌΠΠΕΥ 5αγ8. Ῥϑυμαρβ οἶμος 15 ΟὨΪΥ ἃ ρατί 

οὔ 16 Ἰαιροϑὺ ἰᾶφα ὁδός. 

᾿Επίχαρμος. “ἘΡΙοΠαΥΠλι5, α ΟΥβεῖς σοπηράϊΐαη, ννὰ5 Ὀοσπ ἰη {Πα 
ἰϑαηὰ οἵ ο5 δρουΐϊ 540 Β.5. ὙνΏθη ΟἿΪΥ ἃ Ομ] ὰ οὗ (ἢτες πιοπίῃβ οἱά 

ἢς σαπηθ 1 15 (Ποῦ ἰο Μαραγα ἴῃ 51 Ο  γ, ννῃοτα ἢς αἰεά δἱ (Π ἂρὲ οἵ 

09ο. [Ιξ νγὰβ Εριομαύπλιβ νηῸ σὰνς ἰο ἴῃς Τοῖς σοπηθάν οὗ 510 }}ν 15 

᾿ΠΘγαΥυ ἴοσπι. ΤὨϊτίγ-ῆνα οἵ ἢΪ5 Ρ]αγβ, νυυϊίθη ἴῃ (ῃς Τοουῖς ἀϊα]εοῖ, ἀγα 

Κπονη ἴο 5 ὈΥ͂ {Π6]γ {1{|65, ἀπά ἃ ἔδνν πιδᾶρτθ ἐγαριηθηίβ. πᾶν βυγνῖναα, 

Τῆον αἰϊῆετγεα ἔτοπι ἴῃς Αἰίς σΟΠΊΘΑΥ͂ ἴῃ Πανὶπρ ΠΟ σΒοτι5, ὙὍΠα6 ΡΒ]]ο- 

5ΟΡἢΠ ἶσα] ᾿Ἰεαπίηρβ οἵ Ἐρίομαγηλιβ ἀγα 5ΠΟ 'π ΠΟΠΊΘΓΟΙΙ5. βαγίηρθ οἱ 

ἄδερ ργδοίίοαὶ νυϊδάοιη. Ρ]αίο βαϊὰ {παὶ Ἐρίοπαυμηιβ5 ννὰ5 {Π6 ῥυίποα οἵ 

ΘΟΙΏΘΑΥ, 45 ΗἩΟΠΊΘΥ νγὰ5 οὗ ἰγαρϑαγ,---α 5{ὙΠΚ|ηρ (6 ΠΟΥ ἴο ἰῃ6 Ρεῦ- 

(βοϊίοη οἵ ᾿ἰβ σοπιροϑβιίοηβ ἴῃ {6 ]Γ οὐ Ἰἰης ᾿---ΘΕΥΕΕΕΚΤΥ. 

τῶν-- θεοί. ΤῊδ πηείτα οὗ (Πϊ5 ἀπ {Π6 ποχί αιοίαίίοη ἰ5 ἱγοσμαΐο. 

τῶν πόνων, “ἷἴπ τείχη (ΟΥ̓ Οὐ (0115,᾽ σεηϊςνε οὗἨ ρτίςβ ; οἷ. ν. 2, 

41 51 Μη Δ) Ἐν) .- 

καὶ --δέ, “ἀπά «150ο...᾿ ; οἷ. καὶ Πρόδικος δέ Ὀεϊονν. 

μῶσο, Τοῖς ἱπηρεγαίϊνε οὗ μάομαι “1 ἀδδῖγα βαροῦγ.᾽ [π δποίμου 

[ταρτηεηΐ ΕΡΙοΠαύμηι5 μᾶ5 (Π6 Τοῦτο 3Ξγὰ βίηρ. ργββ. ἱπάϊς, μῶται. 

πππει 2 Ἵ. ἹΠρόδικος. Ῥτοάϊοιι5 νγὰβ ἃ παιΐνε οἵ (δοβ ἀπά σοπίθπιρουδυΥ 

ἢ ϑοοταίεβ. Ης οἰζεη οαηα ἰο ΑΙΠΘη5 ἃ5 δῃ δι θαβϑαάου, απ ἴΠ6 

[νοῦν νυ νυ ΐοἢ 5 ΒΡΘΘοΠ65 {Ππϑτα νεγα τϑοεῖνεα ἱηάποθὰ Ὠϊπὶ ἴο 

ὈεσοπΒ ἃ “ἰβδοῃεσ οὗ Ἂπουοϊοραθάϊο ου]ίυγα. “Χεπορῆοη ρῖνεθ ἃ 

Ραγαρῆγαβα οὔ 1ἴῃ6ς Ολοίες οΥΓ Τἰόγασίες ἃ5 γοϊαϊθα ὈγῪ Ῥτοάϊςιιβ ἴῃ ἢΐ5 

[ΔὉ]ς οα]]Ἱεὰ Ὧραι.... Ης οὔϑβεσνεβ ἰῃαὶ (Π6 ἀϊοιίοη οἵ Ῥγοάΐοιβ νγνὰβ 

τῆογα ἀπ] (ἴοιι5 δ πὶ 5 ραγαρῆγαθθ. ὙΤΠδ ΟἽΪΥ ξαΐθ ἱπίθγθποθ ἀρρθδῖβ 

ἴο ΡῈ {Παΐ, Πονγευϑὺ (1 Π Π|] ΧΘΠΟΡΠΟΠ πλᾶὺ ἢᾶνα Ὀδθη ἴο (86 πιαίϊοσ οἵ 

τῃ6 [40]6, 8 ἰβ. ἃ υνἱῖπεϑ5 οἵ πὸ δι ΠΟΥ Ὑ ἴοσ (8. ἔογιῃ ᾿---[ΕΒΒ, αἰ δϊε 
Ογαίογς, ν0]. ἷ. Ρ. οχγυ. 
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ὁ σοφός. ῬΡτοάϊοιι5 νγὰβ οὐ! παν ΚΠΟνΠ ἃ5 ἃ ϑορηϊδί. Α τποάδθγη 
ὙΙΠΕΥ, ὙΠΟ ἰβ ΕΓ 5ενεῖα οἡ ἴῃ6 ϑορῃϊβίβ 85 ἃ οἷδβϑ, μας οδ]]θᾶ ἢϊπὶ 
“ἴῆς πιοϑὲ ἱπποσβης᾽ οὗ ἰῃϑιῃ 8]],---ἰαϊηΐ ργαῖβα βυσοὶυ ἔοσ {μ6 δαΐμου 
οὗ [88 Οὐλοΐέε οΥΓ Πεγαείθς ̓  “Ὲ τουβὲ Κπονν,᾿ βαγβ ἀποίμεσ, “βείμεσ 
Ῥχοάϊοιβ. ἀερατίεα ἔτοιη [ῃ86 ββπεγαὶ τὰ]ε οὗ με ργοίεββίοῃμδὶ οἶδβϑ, ὈῪ 

ποῖ Ποϊἀϊηρ οαἱξ ΡΟ]Ιἴσ4] ρόνναυ Ἂ5 ἢἷ5 ργῖζε, θείοτε γγαὲ σᾶῃ ῬτόΌποιπος 

Βἴπη ἃ 56}1] [βασμαθγ, Ὀεοδιιβε ἢε ἰδυρῃξ Πῖθ ραρὶ]5 μον {ΠῸῪ τηῖρμς 

οδίαϊῃ (Π6 Ῥοπα δπᾶ πεῖνε οἵ Ἠδγδοὶεβ.᾽ Βαΐ, δ5 νγγχ 514}1 ἢπά, 

Ῥτοάϊοιιβ βίαίεβ. δηρ μαι ον ἴπαὶ ἴπῈ σοοά οὗ οἰμπεὶς ἀπά [ῃ8 σοοά 

ορ᾿ηΐοη οὗ οἴμιεὺβ σοι πε 4 ἰ5 (Ππ ῥτῖζε ἴου νΒΊοἢ [πε γοῦησ Ηεγδο]ε5 ἰ5 
δαν]5εα ἴο σοπίεπα ; 566 ὃ 28. 

ὅπερ---ἐπιδείκνυται, “ΜΗΪΟΝ ἢδ ρσῖνεϑ 5 ἃ 5ῇου ἀϊβοοιγβα ἴο ἃ ΨΕΥΥ͂ 

Ιαῦσα διιάϊεποε᾽ ; οἴ, Ρ]αίο, σογρίας, 447 Β Γοργίας ἐπιδείξεται ὑμῖν “ν1}} 

ΕΧΒΙΡΙ ἴο γοιυι,᾽ “Μ}11 σῖνε ἃ ὑῃείοτγιοαὶ ἀϊβρίαγ. ϑιοῃ ἃ ἀἰϊβοοῦγβα τγᾶ5 
(1164 ἐπίδειξις οΥ ἐπιδεικτικὸς λόγος. 

ὡσαύτως-- - ἀποφαίνεται, “σοηνεγβ {Π6 βατηβ 6β5οπ, 1.6. δ5 Ηεϑϊοά 
δηα ἘΡΙ ΟΠ δΥπΊι5. 

ἐκ παίδων, “ἤἴοιη Ῥογποοά᾽; 50 Πεπιοβίμεπεβ ἢδ5 εὐθὺς ἐκ παίδων 

ἐξελθών. (, ἰ1. 8 ἐκ παιδίου. 

τὴν --ἼἋδὸν τρέψονται. ΕῸτ [πε σορπαία δοοιϑαίίνε οἵ, 8.23 ἀπά 8 20. 

εἰς ἡσυχίαν, ψ]ἢ ἐξελθόντα. (. Οἴςσετο ἐς οἥῆε. (1. 118), ἐγαπβιατίησ 

1815 Ραββασβ, δχΖ55 27: σοί: α7167)2 αὐφηε 1ῤὲ σφαίδγείδ)γ1 (116 ΣΕΟ24772 7ητε{{τε771- 

ψς αἰμόϊέαδ:6. ἘῸΥ τείγεαϊ ἰτοπὶ [Π6 νγουἹα 45 ἃ ργβρδγαίίοῃ ἔου ἃ στεαΐ 

ΟΔΥΘΕΙ σομῃραῖα 5. Ρδὰ]}}5 βο]οιση ἴῃ Ασαῦῖα (σαϊαΐίαγιο ᾿ϊ. 17) δπᾶ {με 

οα]εθγαΐεα σοτητηεηξ οὗ αἸθθοη ου Μομδτιημηθδ᾽ 5 βαιγ [ἰ{ε :-- (οηνεῖ- 

βδί]οη. Εητοἢ 5 {πε πηάἀετγείαπαϊησ, Ὀαΐ 5ο!Ππά6 15 [Π6 βοῇοοὶ οὗ σεηΐα5.᾽ 

τράπηται, ἀερεπάεπέ ἀεἸ]Ρεγαίϊνε βυ ] αποῖῖνα, “ΒΟ ἢ νὰν Πα ἰ5 ἕο 

ἴυχη᾽ ; οὗ. 8.23 τράπῃ. 

22. ἐλευθέριον φύσει, “ἔταηῖς ἀπά ἴεε ὈΥ (με οἱ οὗ παίυγε᾽ 

(Πα κυη5). ὅϑοιηε 1655 ψε}]} ἰδακε φύσει νι ῖῖἢ {Π6 πεχί οδιιβα. 

χρῶμα--ὄμματα--σχῆμα. ΕῸΓ [πε δοοιαίίνε οὗ τεβρεοΐ οἵ. 8ὶ τ7 
δέρμα---σῶμα. 

σχῆμα, 58 γ5 Τἰρδείοοί, “ σογγεβροπαᾶϑβ Ἔχδοίγ ἴῃ ἀεγινδέίοη, ἐπουρῃ θὲ 

ΡΑΙΓΔΠΥ ἰπ τηδδηίηνσ, ἴο [Π6 οΪά ΕἸ] ζαυίοηζ. [Ιπ 15 ἢγϑί βϑῆββα ἴἴ 

ἀεποίεβ {Πε ἤρσιιττε, 5ῃαρε, ἰβϑῃϊοη οὗ ἃ [ῃϊπσ. ὙὙΠδησα 1{ σαίμεῦϑ βενεγα] 

ἀεογινεά ππεδηΐηρθ. [{ ρσεῖβ ἴο 5ἰρηιγ, Κκ {η6 σογγεβροπάϊησ [απ 

λαῤίξμες, βοτμδίϊπηεβ [Π6 ἀγεββ Οὐ σοβίιτηβ (45 Αὐὶϑί. Ἐψρεῖίες 1331 ἀρχαίῳ 

σχήματι λαμπρός), ϑοπηξί! πη65 [Π6 αἰπ486 ΟΥ̓ ἀεμμθαποῦγ (45 ΕἼιτ. 7071 

238 τρόπων τεκμήριον τὸ σχῆμ ἔχεις τόδε). Τὰ 5 σηῖῆεθ τποσθονυ ευ ΡΟΤΊΡ, 

ἀἰβρίαγ, ον ατά οἰγουιηδίαποθβ, ἀπα ἔγθα θη ]γ ΞΘ] Ὁ] ποα 45 ορροβεά ἴο 

Ε. ΧΕΝ. Μ΄. 11 7 
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το γ.᾽ [Ια Οὐγ᾽ Ραββᾶρε {πΠ6 πηθδηΐϊηρ 5 “ἀειηθαηουγ,᾽ γί ο᾽5 
ἀδιμθάποιγ ἰ5 βαϊᾷ ἰοὸ Ὀ6 “δάἀογηθᾷ Ὀγ βορυθείγ᾽ δηα ποίμϊηρ εἶδε; 5816 

ἄοεϑ ποῖ αἷπὶ αἱ βδἤξοϊ. 

ἐσθῆτι δὲ λευκῇ. Καερεαὶ κεκοσμημένην ΟὨΪΥ, ποί τὸ σχῆμα αἴ5ο. 

τεθρυμμένην εἰς-- ἁπαλότητα, 11. “ἐπεγναϊοα ἰηΐο Ρ] Πρ η 655 δηᾶ 
5ΟΓΓΠ655,᾿ 1.6, “ῬΙ ΤΡ ἀπᾶ βαθΌΥ οὐ ηρ ἴο ἃ 1Π{6 οὗ Ἰαχαγγ᾽ ; οἵ, 1Ν. 11. 35 

διὰ τὸν πλοῦτον διαθρυπτόμενοι, Χεπ. ωδγηιζος. νἱῖϊ. 8 μαλακίᾳ θρύ- 

πτεσθαι, Τκλιοῖϊαη Ολαγία. 4. ἁπαλός τε καὶ τεθρυμμένος. Τῆς γτεδάϊησ 

τεθρυμμένην 15 ἴο θ6 ῥγταξεγγθα ἴο ἴΠ6 νυ]ραΐία τεθραμμένην. 

πολυσαρκίαν. ΟἿ. ΕΣΖΕΙΚΙ6] χνὶ. τό “ΤΠ Εργρίίαηβ στοαὶ οἵ Πες}᾽--- 
τοὺς μεγαλοσάρκους (1,ΧΧ). 

ὥστε--δοκεῖν φαίνεσθαι, τιΖ ταγιϊαϊογενι οὐ γι ιειαἸ ο} 7»: ἡ δοίονι 

2γαε σὲ γγγε (φαίνεσθαι) σἱαϊογείμ» (δοκεῖν)---Ἰ ΠΉΝΕΚ. 

ἀναπεπταμένα, ρτγεαϊοαίϊνε, “ν] 46 οροη,᾿ “βίασυίηρ. 

ἡ ὥρα, “πεν γοιίῃπι] Ὀ]οοτη,᾽ 111. “ ΒΡΥΪΏΡΈΪτη6.᾽" 

κατασκοπεῖσθαι-- ἐπισκοπεῖν, “Ἰοοὶς ἄοννη Ποὺ ἡ ΠΟΪ]6 Ἰδηρίι,. οαϑὶ 

ἃ βίαπος αἱ οἰ Υβ.᾽ 

23. τὸν αὐτὸν τρόπον. (ΟἿ. ὃ 13 πάντα τρύπον. 

ἐὰν--ποιησάμενος, ἃῃ οὐὰ εΕἸ]ρ56. Κα υηιϑὶ βΌΡΡΙΥ ἔγομη. {ΠῸ 

ΡΥΘνΊουβ. βαπίβποθ ὅγοῖ οἤοοβα ὙΟΌΓ οουγβα οὗ 11{6.᾿ 

24. οὐ- φροντιεῖς, “γοιϊ ν}}}} ποῖ (τοι ]α γουτβο! αθουέ ταῦ ΟΥ 

αἴαιγβ.᾽ ΕῸΓ (Πς οὔ]εοίϊνε σϑηϊίνα αἰζου φροντίζω οἴ. ἔννο ἰπβίαποθϑ ἴῃ 

8. 34. τούτων ἐνθυμουμένῳ ἀπ τῶν εἰς τὸν μέλλοντα χρόνον φροντίζειν. 

διέσει, “γοι ν}1}} σοηίϊπιιθ.᾿ Θ᾽ ΜΠ ΥΥ διαγίγνομαι, διατελῶ, διάγω 

ατα οοηϑίγιοίθα Ὑν 1 ἃ ΡαγίοΙρ]6. ἢ 

25. ἐὰν δέ--πορίζεσθαι, “1Γ δνεῦ {Π6 βυβρίοϊοπ σοιηθ5. ρΟὴ γοὰ 
{πᾶς {πΠ6 ϑοισοθβ οὐ {Π656 Ὁ] θαβαγοβ ΤΊΔῪ Οὴς αν [4]], γοι πορα ποῖ ἔδαν 

{μα 1 5841} Ιθδα γοι ἴο {π6 πϑοβϑϑιίν οἵ ργονίἀϊηρ πθὺν Ομ65 ὈΥῪ ἴοὶ] δα 

{του Ὁ]ς οἵ τηἰηα ἀπὰ Ὀοάᾶγ. 

σπάνεως ἀφ᾽ ὧν, 1.6. τούτων ἀφ᾽ ὧν. 
οἷς. -τούτοις. ΕῸτ (Πδ αἰἰταοίίοη οὗ {Π6 γοϊαἰῖνε εἴ, 8 8, 

26. ὑποκοριζόμενοι, ΡΙΟΡΕΙΥ “ (ΑἸ Κιησ σα (ὑπό) ας 17 ἐο α εὐτίά 

(κόρος “Ῥογ,᾽ κόρη “" δὶ], " αἀορίἰπρ' ἃ ρεἰίηρ, αἰδοιίομαΐθ ἴοπα᾿ ; οἵ. 

(ης ἀζδδε ἰαριραρε οἵ ϑυνυ 5. Ἰθιουβ ἴο 51611Δ. 80. ὑποκορισμός 5 ἴπ6 

(θομηΐσαὶ ογπὶ ἴῸσ (Π6 τι586 οἵ αἰηνηπίίνοβ. Οἵ. Αὐϑί. έμέμς. τοῖν 
νηττάριον ἂν---ὑπεκορίζετο “6 ννοι]ἃ 0411 πὰθ ῥει Εἰ ΠΡῚΥ Πἷβ Π{π|6 ἀποκ,᾽ 

ΡΙαῖο λ᾿ῤηί. 400 Ἑ ἣν ἄνοιαν οὖσαν ὑποκοριζόμενοι καλοῦμεν ὡς εὐήθειαν 

ἐν 6 08}} ὈῪ [Π6 ῥΡεΐ παπὶδ οὗ 5] }ρ] 1οἰγ.᾽ [Ιἢ Οὐγ Ραββασθ ἴΠ6 τι56 οἵ {88 

ννογὰ ἰ5 ἰγοηΐοαὶ : “(Πο56 ψηο Παΐθ π6 αγθ αἰπα δποιρὴ ἴο σῖνα πὶ {Π6 

Ῥεῖ πατῖθ οὐ Ληγρληίγοδς, ᾿-ττ ἢ] 685 ἰπαθοα (ῃ6 νογὰ παᾶ αἰγθδαν δο- 

΄ 
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᾿ αυϊκοά [πε 56η56 οἵ "ἴο ἀεργεοϊαίε, ννῃῖοι ἴξ ἀπάουθίθα!]ν θοτα βοπιθίϊπιθβ 
ἴῃ Ἰαίου ατβεὶς; ς.ρ. Ερίοϊθίις. μα5 ὑποκορίζεται καὶ σκώπτει θάνατον 

“ἸΏΆΪΚα5. ἸΙρῃς οὐ ἀῃὰ Ἰεϑίβ αἱ ἄβαίῃ.᾽ Ὅὴα ἰταηβροβιίτίοη οὐ ὑποκορι- 

ζόμενοι ἴο {Π6 ῥγανίοιιβ οἴδιιβα 5 ἃ τη ἰβαγα Ὁ] 8 βρβοϊπηθῃ οὐ (ῃς οὐ ἰο᾽5 
αΥὐί. 

27. καὶ ἐγώ, “1 ἰοο᾽ 45 ν"Ε}] 45 Κακία. 

ἐν τῇ παιδείᾳ, “ἴῃ {Π6 {γαϊπίπρ' {ΠΕΥ̓ Πᾶνα ρίνβη γοιι.᾽ 

ἐπ᾽ ἀγαθοῖς, “οι {π6 στοιπά οἵ ἀοιρῃν ἀδεάϑ᾽; οἵ. 8. 28 ἐπ᾽ ἀρετῇ 

θαυμάζεσθαι, νὶ. τ2 ἐπ᾽ ἄρετη: 

οὐκ ἐξαπατήσω ---μετ᾽ ἀληθείας, “1 ν]}] ποῖ ἀδοοῖνο γοι τ πη 
ονογίαγε5 ἴῃ Ρταῖβα οὗ ρ᾽θαβιγο, θαΐ 1 νν1}} ἀϊβοοιιγθα οὗ γθα] 65, αοσοτάϊηρ 

ἴο {Π6 αἰβροβιτἰοη οὗ {ῃ6 σοάᾶϑβ, ἰπ 411 ἰγαιῃ.᾽ 

ἡδονῆς, ὁθ]εοίίνε σϑηϊῖνα : οἵ. 8. 20. 

28. τὴν ᾿Εἰλλάδα πειρατέον εὖ ποιεῖν. τοῖς τηαῖκε5 σοοά 56 οὗ 

[Π15 Ραβθβαρξ δ5 ἀσαϊηβί [ΠοϑῈ ὑνῆο ἰαϊζα ἃ ἴονν νίενν οἵ Ῥγοάϊοιιβ δῃὰ (ῃς 

ΟΡ Ιβίβ σΘΏΘΥΑΠΥ ; ἀπ Πα δα {Πα “Πα νεΥΥ βεϊθοίίοη οἵ Ἡ οδο]θϑ ἃ5 

8. 1468] ἴο θὲ [Ὁ]οννεὰ 15. οἵ 1|561 ἃ ργοοῦ {παὶ {π6Ὸ Θορῃϊβδὲ ἀϊὰ ποῖ 

ἰηϊθ πα ἴο Ροϊηξ οἱξ {Π6 δοηιϊϑιἐοη οὗὨ Ῥθύβοῃδὶ Ῥυθ- 6 Πθηςθ, Ἔχοερί ἴῃ 

580 ἔατ' ἃ5 1ἴ πδίθγα Πν ΘΡυαηρ ΠΌΠῚ βοῦν οα5 σε πογεα, 5 {Π6 σταηά ΡυϊΖα 

ἴο θε σοπίεθπαεα ἴον ὈΥ Πἰ5 ΡιΡ115. ΕῸΥ Η  Υδ0165 15, ἴῃ ασεεκ σοποερίίοῃ, 

{πε ἰγρε οἵ ἴποβὲ ψγῆο ὑγουκ ἴου οἴ μϑυβ,--ποπα σοπθπηπ64 ὈΥ Π15 ἀθϑιϊην 

ἴο δοῃῖΐενε ρτϑαΐ, αἰ που], ἀπα πηγενγαγάθα ὄχρίοἱί5 αἱ {πῸ ὈιΔϊησ οὗ 

ἀποίῃοτ. ἢ 
αὐτάς τε-- καὶ ὅπως. ὙὍΤῊΠδ τε ἰ5 ποΐ τη ]5ρ]οβα ἂβ 50Π16 58 Υ ; ἴου {Π6 

πηθαπίηρ οὗ {Π6 βεπίθβηοθ σοπηθθ ἰοὺ {Π|85 :---γοῦι τηιιδὲ ᾿Ιθαγπ [Π6 αὐίβ οὗ 

ννατ---ὐοέλ ἐλεηισεῖνες (1.6. {πεῖν [ΠΘοΥγ) ἀπα {Πε1γ ἀρ] οἰ οη. 

εἰ δὲ καὶ -ἰδρώτι, “Απά ενεη 1 γοιι ννδηΐ ἴο θῈ ρονγευῇι! ἴῃ θΟάΥ, γοτι 

τητϑὲ μαδιτπαία {η6 Ὀοάγ ἴο βεῖνε {Π6 τηϊηα δηά ὄχϑύοῖβα ἰξ ποῖ νυ τΠουΐ 

[01] «πὰ ϑννεαῖ"᾽; οἵ. Οἴσεῖο εἷς οὔῆς. 1. 23 Φχ67 6711} εογῤης δέ 7ία 

αὐελοη αι ἐσέ τεξ οὐδοφαῖγ εογι5 1110 εἰ γαΐζογι2 ῥοσοτξ 7721 ἐλ ει  ΦἼΤΟΣ 71 ΡΟΣ 

εἰ 2γ1. ἑαόογε ἐοἰθγασαο. (ΟἿ. α͵5σὺὸ ἃ ἢπε ράββαρα ἰὴ Μαϊοῦ Μαγ᾽β Ζ),θία 

“«4γηλίογγ, Ρ. 225 :-- ΝΥ εαᾶροῃβ ἂἀπᾶ δααυϊρτηςεπί, βρθαϊεῖπρ νυ ἹΓΠῖη ΠἸτη1{5, 

ἄο ποὲ ψίῃ ν]ἱοίοσϊεβ. ὙΠ656 ἀγα {πὸ ἤππἰἰ οὗ ρεύβοπαὶ εἴοτγί αηα Ἐχθυτῖοη, 

ΔΠΑ͂ ἀγα Ομ! θεν Ὀτοιρῃξ ἀρουὰὲ ὈΥ [π6 ᾿πἤϊτιεποθϑ ὙΠ] ἢ ταῖβα {Π6 τη 

Δθονε {πε Ροάγ.... Ιβορ]η6 15 {ΠῸ Ἰενεὺ ννα πΈΠ|ΖῈ ἴο Π{ ἃ πλδπ {Πιι5 

αὔονα ΠΙπγ561{.᾽ ἣν 

29. ὁδὸν- διηγεῖται, “Ἰεα5 ΔΙοησ 4 τοδᾶ ἴο Ποὺ 46] 5. ΕῸΓ 

της οορῃδίε δοσυβαίϊνε οὗ, ὁδὸν ἄξω σε ὈεΪον Δπα δ8 21, 20. 

380. ἢ τί ἡδὺ-- ἐμπίμπλασαι, “ΟΥ παῖ οἵ 5νεείηεββὲ 40 γοι 

δχρϑυίθμοα 1 γοῦ ν01}} ἀο ποιμίηρ ἕο βθοῦγα 5 ἢ [Πίηρϑ,--- γοῦ τυῆο (ἥτι5) 

1:2 
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ἄο ποὶ δνδὴ νναὶϊΐ ίοσ (Π6 ἀδϑίγε οὔ ψῇηδΐ ἰ5 συνθεῖ, θαΐ, θείογα ἰῃς ἀδϑῖσο 

οοηθ5, πᾶνᾳ []] βδίϊθίν ν᾽ 

πεινῆν--διψῆν, α Τροτὶς σοπίγαοίίοη, οὗὁἨ νη ϊσἢ ἃ ἔδιν ἰπβίαποθϑ τὰ 

[ουπά ἴῃ Αἰο, 6.65. χρῆσθαι, ζῆν, ψῆν ἴτογι ψάω “1 τὰ,᾿ κνῆν ἔτοπὶ κνάω 

ΕἼ ἘΟΥΒΈΟΠν 

ὀψοποιίας μηχανωμένη, ᾿ἀδν ϑἰ Πρ ΠΟΟΚΕΥΥ τϑοῖραϑ5.᾽ 

τοῦ θέρους, σεηϊίνε οἵ {ἰπ|6 τοϊδἠ γε τυλίσλ; οἵ. 1. 5, 8, αἶδο ἄκρας 

νυκτός "αἱ ἀδδ4 οἵ ηἰρηϊ,᾽ τοῦ λοιποῦ " ἴοτ ἴῃ Γαΐατα.᾽ 

χιόνα. Βοίῃ Οτεεῖκβ δηαὰ Ἐομηηδηβ 584 5ηονν ἴο οοοὶ {Ππεὶγ νη ; 

οὗ, Μαχίίαὶ ἰχ. 22 εἰ γαείαγιέ γιέργας γἱοσίγα Ζιαἰόγηα γἴσες. 

μαλακάς, ρΡτοαϊοαξῖνα, “50 85 ἴο "8 5οὔϊ." 

ὑπόβαθρα, ᾿γοοϊκαγβ᾽ πὸ {Πποβαὲ οἵ ἃ οὐδάᾶϊθ, ἃ5. ἴβ. οἴθασ ἴγουὰ {πὸ 
ΡΆ.Ά11615 αιοιϊεα Ὀγ ΤΙ πάοτί. 

ὅ τι ποιῇς, ἀερεπάςηί ἀο]] ογαιίνο ; οἵ. 8. 21 ποτέραν τράπηται. 
31. ἀκούσματος. ΤῊΪ5 ννογά, πὸ ἀκρόαμα, ννοι!α ἱποῖάθ ἃ 

γϑοϊϊαἰῖοπ, 50, ΟΥ̓ Ρίθοα οὗ πγιϑβὶς ; οἵ. Χϑη. 271270 1. 14. τοῦ μὲν ἡδίστου 

ἀκροάματος ἐπαίνου οὔποτε σπανίζετε, (ἴσεῖο 2γο Αγελΐα 35 7 λδ»εἰξέοοζενι 

εἰἰχίσεο αὐμγιέ, κἼ2: δὰ 60 φιαθ) 7 δμ} φμοα Δογοᾶτηα απ αἰεί Ὁ ΟσδΤηΙ 

ἐἰδεογιέϊε Ὁ: αμαγεΐ: οἴ α σέο σία οἵγίπδ οῤίξγιε 2γαξα αν εἴμ. 

ἢ τίς--τολμήσειεν εἶναι, “ΟΥ ν»αΐ πηᾶῃ ἴῃ ΠῚ5 56 η865 ὑνοι]ὰ ἄστεα ἴο 

Ἰοΐῃ γοῦγ σομηρδηΥ οὗ νοΐϊδγί85 ἢ ἢ 

θιάσου, ρΡαγί[{ἰν6 σεηϊίῖνθ. ὍΤὴδ θίασος 15 ἃ Ργοσοδββίοη οὐ νοΐδγ65 

οἵ ἃ αἰν᾽ηιν (Θ5ρ βοΐ" ν ΤΟ 5.15) νῆῸ ὑνοσα υγγθαῖπῃ5 πα ἀαποθα δπᾶ 

βδηρ; οἵ. Χεβη. ωδϑγηιοσίμηι νἱϊϊ. τ θιασῶται τοῦ "Ἔρωτος “νοίατίε5. οἵ 

ἸΙονε,᾽ ψιγρ. “1671. ν1ϊ. 580 αὐζογιτΐας Βαεολο γπϑηιογα αὐ͵ὰ Ῥιαΐγες ἐρϑιεαγι 

ἐλίαςείς. 

οὗ νέοι μὲν ὄντες, «0715 17 εἼ10ὺ ἀαἱ σογιδιεηι, θίασος Ὀδὶηρ ἃ ποὺ οὗ 
Βα] τ 46 ; οἵ, 11. 3, ν. 4. 

ἀπόνως μὲν---περῶντες, “πῃ ῃ6 Πεγάαν οἵ ἰδ {ΠπῈν Ραϊίθη ἰπ 5166 κ 

14] 6 πθ55, ἀηα Ὑνθα ν ἦ(ὸ {ποῪ ἄταρ {Πγοὰρη ἂὴ ἀσὲ οἵ νυ κ]θα 

γυγο ΟΠ 4685 ᾿-- Α ΚΥΝΒ. 

τοῖς πεπραγμένοις, ἀαἰῖνε οἵ σαιι58 ; οἵ. ὃ 33 ἐπαίνοις χαίρουσιν. 

τὰ μὲν ἡδέα---ἀποθέμενοι, “Πανὶπρ' τὰ ΓΠγοαρῚ 411 (Π 6 συνθεῖ οὗ Πἰΐς 
ἴῃ {πεῖν γοιίῃ ἀπα Πανίηρ Ἰαϊὰ ἀρ {Πποὶνγ Παυἀβῃϊρ5 ἴον {Π6 ἀαν οἵ οἱὰ ἀρϑ. 

32. σύνειμι μὲν---σύνειμι δέ, ἃ (τοῖς οἵ 5[γ]6, οἵ νυν ΐοῃ Χοπορῆοι 

ἴ5 Ῥαγ σα] αΥ]γ ἰοπὰ ; οἵ, 11]. 4. 
οἷς προσήκει, “ΨὙῆΟ ἀγα ἢὲ [ογ τῆς ρυίν!!θρε. ΤῊΪΒ ἰ5 πιόγα ἔοσγοῖ]8 

{πῃ ἴο ΘΙΡΡΙΥ παρά, 45 Κπποὺ ἄοαϑ, ἴ.6. “ἀπιοηρ νποπὶ ἰΐ 5 τηβεὶ 1 

5Που] ἃ 6 ποποιυγεα. 

33. ἀπράγμων. (Οπίταβι ὃ 310 περιθέουσα. 



π. 17 ΔΌΤΕ. ς7 

οὔτε ἀπολείποντες πράττειν, “(ΠΥ ἀτεὲ ποί ριίενοὰ αἱ Πδδίηρ 
5166}, ΠΟΥ ἴογ {Π6 58Κε οἵ ἴξ ἅο ἐπδὺ δ 5110 (ῃς ἀοΐπρ οἵ {πεῖγ ἀαίγ.᾽ 

κεῖνται, “[ΠΕΥ Πᾶνα θεβη ἰαϊὰ ἰο τεβι"; οἵ. Τῆι. ἴϊ. 43 τὸν τάφον --- 
ἐν ᾧ κεῖνται,--- κεῖμαι Ῥεΐηρ υϑ5684 45 {ῃς ρεγίεοϊ ραβδϑῖνε οἵ τίθημι. (ΟΓ, 
ΡΙαίο ζάρες 793 Β νόμων τῶν ἐν γράμμασι τεθέντων τε καὶ κειμένων καὶ 
τῶν ἔτι τεθησομένων. 

μετὰ μνήμης θάλλουσι, “(Πεὶτ᾽ τηθΠηοΥΥ οοἸε γαίςα ἴῃ 5ἴουυ 5 στθθη 
[Ὁ Ἐνευπιοτα. ἘῸΣ θάλλω υϑεᾷ οἵ ρεῖβοηβ οἵ. ϑόρῆῃ. δληοοί. 450 
θάλλοντές εἰσι νῦν ἐν ᾿Αργείων στρατῷ. ΟΥ̓. αἶδο Οἴςετο 7. ἴ. 49 
“ηαγηιοαϊζμδ 171 ογὲ ἐδ δὲ ΑἸ γέτίορείογε, 7, ἀεφαϊαεγηονγείμες 7, ἐογιΐάας, 7 ἀεδατιτίς 
“αρμεἼηογαᾳας υἱρεί, 

ὑμνούμενοι, ποί “Ἡγτηποά,᾽ Βαϊ “να οα {πε 11ρ5 οὗ πιοπὖ; οἵ, Θ0ρῇ. 

“7αχ 292 ἀεὶ δ᾽ ὑμνούμενα πὰ (πε 1 αἰΐη αἰξεαγιΐαγε. 

34. διῴκει, “τιι564 ἴο ἀτίδησε.᾽ ὙΤΠῈ πη 441]6 διοικεῖσθαι ἰ5 ἀϑοᾶ ἴῃ 

{ΠῈ βᾶτηθ 56 η56 οὗ " αιταηρίπρ ἐῃς ραγίβ οἵ ἃ ἀϊβοοιιγβα ὈῪ ΤΠ πηγϑίι5 οἵ 

Η]σαγπαβθιιβ. ΤῊ Μ58. τεααϊηρ διώκει " Ρυγβιι65᾿ οδπ ΠΑΤΑΪΥ ὲ τῖρῃς; 

{πε ἔδηβε δίοπε ψοι]Ἱὰ θῈ ἃ οοῃβίἀθσγα]β ἀννυναγάπεββ, Ἐβρεοία!]ῦ 85 
ἐκόσμησε ἴΟ]]ονν5. 

ἐκόσμησε---ῥἑ μασιν, “Ηοννενεῦ Πα παά ἀδοκεα οἷ 5 ἐποιρηίβ ἴῃ 

511] τηογβ ρταπάϊοβε ἰδηριαρο. 

ἢ ἐγὼ νῦν. ϑοογαίεβ᾽ 5 οὐ ὙΘΥϑί ἢ 566 ΠῈῚ5 ἰο τ15 5 ΒΠ ΘΠ ]γ ἢοτὶά, 

Ὀδαυηρ ἃ ΨΕΙΥ ΟἸΟ56 γοβθ πος ἴο {Π6 πη 6] ]Π]ἔπιοιι5 σίγ]8 οἵ ᾿βοογαίεβ. 

Ης πιΔΥ θ6 5ρβδίκίηρ ᾿γοῃίοα!]!γ, πα ἱπάυ]σίηρ ἴῃ ἃ σοτίαϊη διηοιηΐ οἵ 
Ῥατοάν. 

σοὶ-- φροντίζειν, “ ΠοννανεΥ (Παΐ πλαν 6 (δ᾽ οὖν), ἴξ 15 γγουίἢ γοῦτ 
ψΜΉ116, ΑὐἹβέρριιβ, ἰο ἔακε [Πϊ5 βίου ἴο πεαγί ἀπά ἴο ππαϊτα βοῦηθ αἰζειηρί 

ἴο {Π1π|ς οὗ {πΠ6 [πϊησϑ ν]σἢ σοησογη {ΠῸ [αΐατε οὗ γοῦν ΠΠ{6 45 νν6}} ἂἃ5 

(καί) {Πε ρῥγεβεηί. 

τούτων--τῶν εἰς τὸν μέλλοντα χρόνον. ΕῸΓ {Πδ56 σοηϊῖνεϑ δἰζου 

ἐνθυμεῖσθαι ἀπ φροντίζειν οἴ. ὃ 24 πραγμάτων φροντιεῖς. 

τι, οορπαία δοοιβαίνα ψἹἢ πειρᾶσθαι. 

ἸΠ 

Ἵ, τὸν πρεσβύτατον υἱόν. ϑοοταίε5 Παά ἔνγο οἴεὺ 5οῆβ, ϑορῆτο- 
πίβοιιβ δηὰ Μεπδχθηιῖβ, ΨΠη0, δοοογάϊηρ ἰο ἰγδά το, νγεγα (Πς6 οβρτίπρ᾽ 

οὗ Δποίποσ ψιΐα παιηεα Μγτίο, ἃ ἀδιρσηΐεν οὐ σταηα-ἀδυρσῃίεν οἵ Αὐ βία 

[Π6 751. Βαΐ ΖΕΙΠεΥ Βα Ιανε5 {παΐ {πὶ σοπποχίοη Ὀείννεεπ ϑοογαΐθβ ἀπὰ 

Μγυΐο Ῥεϊοηρβ αἰτοσείπευ ἴο {πΠ6 τερίοη οἵ ἔμ ]6, [πὸ τηδπυ οἵ {Π6 

βίου εβ οἵ ασεεῖς ὈΙοσυαρῃγ. ΡτΟΌΔΌΪΥ 411 [γα α 50η5 ννεσα {Π6 σμ] ἄγθῃ 

οὗ Χαμῃίῃρρα. 
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τὴν μητέρα. ΧΔηιΠΙρΡΡε ννὰ5 ργονθυθίαὶ οσ ΠΟΥ αἰἸἰβαρυθθαῦ]ς ἰθπηροῦ; 
566 ποίθ οῃ 7. 

τοὺς τί ποιοῦντας. Νοίϊος (Ππαΐ (1) (Π6 5ίγοθ οἵ (6 βϑηΐθηςθ ἰ5 

Ὀογηα Ὀν {Π6 Ραγίίοῖρ]ς, δ5 οἰΐβη ἴῃ σεῖς (οἴ. 8 2), (11) (ῃς ἰπἰοτγοραῖίνα 

5. αἰίαομοὰ ἰοὸ {Π6 Ραγίοῖρὶα,; οἷν 1. 11. τὸ τί ἰδὼν ποιοῦντα τοιαῦτα 

κατέγνωκας αὐτοῦ; “ΝΥ̓αϊ Πᾶνε γοῖϊ 56θὴ ἢϊπὶ ἄο {παΐ γοι {Πϊπὶς 50 

Ῥαα]ν οὐὗἉἨ τη δ᾽ Θ᾽ ]ΑΥΥ ΟἿἿΓ ϑθηΐίθηοα πηδν Ὀ6 τοπάογεᾷ :---" ΠῸ γοι 

πἀπαοιβίαηα ννῃδί 1{ 15 {ΠῸῪ ἄο ἴο βατγῃ (ἢϊ5 δν}] παπς Ὁ 

ἀποκαλοῦσιν, “64}} ὈΥ ἃ 1» ΠαΠΊ6,᾽ ἃ5 τι] ; οἵ. 1. νἱ. 13 σοφιστὰς 

ἀποκαλοῦσιν. Ἐογτ (Π6 ἄοι]α ἀδοοιιβαίννα αἰζου ἰξ οἵ, 8ὶ 8. 

2. ἤδη--ἐσκέψω. Ἐὸγ [Πϊ5 τι58ὲ οἵ {Π6 δουῖϑί 568 ποίε οἡ ἷ, 7. 

καὶ δοκεῖ- ἄδικος εἶναι. Ηετα ἀραΐϊη {Π6 ραγίοἰ ρα] οἱαιβο, ὑφ᾽ οὗ--- 
εὖ παθών, Ὀξαγ5 (Π6 5ίγθϑθϑ οὔ (ῃη6 βεηίβηςε. ΤῊΪβ 15 ἃ Ὁομῃιργεββεα οὃχ- 

ΡΓοβδίου ἴου καὶ δοκεῖ μοι, ἐάν τις ὑφ᾽ ἑτέρου εὖ παθὼν---μὴ πειρᾶται 

χάριν ἀποδιδόναι, ἄδικος εἶναι. 

3. εἰλικρινής, “Ρυτε,᾽ “πηααυ]ογαίεα,᾽ “ οαἱ ἀπά οἱ. 

τίνας ὑπὸ τίνων, “Ψῆηὴο «πὰ ὈΥ ΨΒοπι...} ΕῸΓ (ῃ6 ἄραθ]ε 
ἰηἰογγοραίϊνα οἵ. Ἡ ποτ 5 τίς πόθεν εἷς ἀνδρῶν; ἙτρΙ ἀ65᾽ τίνες πόθεν 
πορεύεσθ᾽ ; Ἡ οτδοε᾿᾽ 5 τέγαὸ γιέο το)εῖ ἢ 

οὗς οἱ γονεῖς --εἶναι, “ ΕῸΥ {πεῖν Ραγεηί5 Ὀγουρ {Π6 πὶ ἔγοπι ποι ῃϊπρ- 
655 ἰηίο Ὀοίηρ, ἀπά ννἱΠ4] ἴο [Π6 βίρῃξ οἵ 41} (ῃ6 Ῥεαυεῖλι! τὨϊηρ5 ἀπά 

ἴο Ραγίἰοἱραίίομ ἴῃ 411 186 Ὁ] βϑίηρβ ὑν ΒΟ ἢ ἴῃς σούς Ῥεβϑίουνν οἡ τηεῃ. 

Απά {Π656 σοοά {Πϊηρθ αὔθ 50 ΔΌβοϊ αἴθ] ν Ργθοϊοιβ ἴῃ Οἱ ΟΥ65 {Παΐ ννγὲ 8]} 

ΒῃχΙηκς αἰτου!γ ἰτοπὶ {Π6 {Ποιρηϊΐ οὗ Ἰδανίηρ {Πϑιη.᾿ 

αἱ πόλεις. - παύσοντες, εογιεήγμείϊο αα τογιδιίνι, παύσοντες Ὀρίηρ πϑεὰ 

85 1{ οἱ πολῖται Παα σοπα Ὀείογα ; οἵ. 1. 31 θιάσου---οἵ, 

ὡς οὐκ ἀν. --παύσοντες, “τη οΥ {Π|6 ᾿πηργοβδίοη ὑπαὶ {ΠδῪ σουϊά ποὶ 

σἤΘΟΚ ἰπΙ αι  γ ὈΥ ΔΗΥ 5(τοηροΥ ἀδίεγγθηι. ὙΠοῖο ἰ5 πὸ περ ἴο σμαῆρα 

παύσοντες οἵ 8]}] {Π6 Μ55. ἴο παύσαντες, 5σἴποα “ἃ ἴδνν οαϑθβ οὗ ἴῃς Πιΐαγο 

ΡῬασίοῖρ]6Ὲ ἢ ἄν, γαργοβεπίϊηρ (6 Πιΐαγε ἰηά]σαῖνε νυ ἢ ἄν, ἄτα οιπὰ 

ἴη Αἰις νυυϊΐειβ. ὙΠΟΥ τοϑὲ οἡ (ῃ6 5δηι8 δας ΠΟΥ ἂ5 ἴΠοβα οἵ {Πς 

[αἴπτο ᾿ηαϊοαῖϊνα δὰ (ῃς Γαΐαγα ἰηπηϊεῖνα νυ ἢ ἄν :---α.ρ. Ρ]αΐο “δοίοσν 

30 Β ἀφίετε ἢ μὴ ἀφίετε ὡς ἐμοῦ οὐκ ἂν ποιήσοντος ἄλλα (50 411] Μ88.), 

Τδυη βίῃ. ἰχ. 70 πάλαι τις ἡδέως ἂν ἴσως ἐρωτήσων κάθηται, για» ἃ ογιδ 

Λας ἐογρ ἐδό)ι σἰἐέίγερ ἀ67γὲ τυάο ῥεγλαξ- τυομία! δὲ τὸν ρίαά ἰο ἀφῇ (5ο 4}} 

Μ88.) ᾿--ΟΟΟΌΨΊΙΝ, 277οοεἶς για 7 δγισές, ὃ ατὖ. 

5. πάντα ὅσα---πλεῖστα, “411 {Ππἰηρ5 1[Παἰ ἢς ἱπιαρίηθϑ Ψ}}}} ῥσοῆιὶ 

{6 πὶ ἰονναγς {πεῖν σοιγθα οὗ 1, αμὰ {π656 ἴῃ {πὸ ρτϑαΐθθὶ αθιιπάσπος 

ῬΟΒ510]ς.᾽ 

ὑποδεξαμένη, ιι5εα ΔὈΞΟ](ΕΙΥ, τ μανίησ οοποεῖνοα,᾽ 
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καὶ σὺν πολλῷ--- ἐκπληροῦν, “Απὰ ΨΠδη Υ ἢ ταις ἔγταναῖ! 5π6 Πα5 
επάυτεά ἴο {πε εἐπὰ ἀπὰ Ὀγουρῃξ Ποὺ οἥξρτϊηρ ἴο [Π6 Ὀἰτίη, 586 τεαῖς απὰ 

τεπᾶς (ῃε Ῥαθε, ἐμουρὴ ἐμεῖς 15. ποῖ Πεὺ ἴῃς βεηβα οὗ σταίπ4ς οἡ ΒΕΓ 

Ρατί [ου δΔὴγ σοοά {Πῖπρ 58η6 μᾶΞ5 τεοεϊνεα Ῥεΐοσα 15. Ὀἰγέῃ, ποὺ ςοπϑβοϊοιβ- 

Ώ655 ΟἹ 15 ρατί οἵ γγΠο 15 ἰγϑαζίπρ' [ἴ 50 νγῈ]}], ΠΟΥ βυθὴ ρουγεῦ ἴο τηδηϊξεβί 

115 ννδηΐβ ; θαΐ 586 Βαυβε]ξ, τηακίηρ σιιθββοβ αἵ νγῃαὶ ν}}}} ἄο ἰξ σοοά ἀπά 

Εἶνε ἴἴ ρ]εάβισθ, δἰζεπηρίβ ἕο βαιϑέυ 115 πεαεᾶϑβ.᾽ 

οὔτε γιγνῶσκον τὸ βρέφος. ΤΙ 15 ἃ πιϊδίαϊκε ἴο σοῃβίάει γιγνῶσκον τὸ 

βρέφος δι δοοιιξαίῖνα δὈβοϊαΐε ; 5εε ποίε οπ ὃ 13. τὸ βρέφος 15 ἀοουπαίϊνε 

αἰτεσ τρέφει τε καὶ ἐπιμελεῖται, ἀπ οὔτε---οὔτε 15 αϊίε οσοτγεοΐ, 45 βδοἢ 

οὔτε ἱπίτοάιϊιςεβ ἃ Ξῃ οτγάϊπαίε δα άιίοη ἴο {π6 νεῦρα] ἰάδα. ψ'- 

ἡμέρας καὶ νυκτός, σεηϊῖνα οὗ Ζέγις τουΐίλίγε τυλέολ;; οἴ. 8 8 ἀπά 

ἵ- 36. 

ἀπολήψεται, “ν1}} τεσεῖνε 272 γοέτεγηι,᾽ ἃ ἔγεαπεπὶ τπεαηΐηρ οὗ ἀπὸ ἴπ 
ΠΟΙΠΡΟΒΙ ΠΟ, 6.5. ἴῃ ἰῃϊ5 οπαρίεσ, ὃ 2 χάριν ἀποδιδόναι, ὃ το εὐχὰς 

ἀποδιδοῦσαν, ὃ 14 χάριν ἀπολήψεσθαι. 

Θ. δαπανώντες, αἱ {Πεἰγ Οὐ ἜΧραπβα. 

αὐτοῖς, ἀαίϊνε οὗ ΡεΙϑοη σοποογηεα, --- ταν ἔαγη οἱ γ0γ ἐλέη." 

7. τούτων πολλαπλάσια, “ἸΙηΔηγ {ἰπηδ5ς πιοῦθ ἔπη ἰμϊ5.᾽ ὍΠὲ 

σεηϊενα 15 ἀπαίορσουβ ἴο [δι δε σομπηραγαίϊνεβ. 

τὴν χαλεπότητα. ϑοοοταίε5 ΠΙτη56 1 γου]α Ππενεσ 4]ΠΠ1ονν Πα Ξἤγε 58 
παίατε οὗ Χαηίῖρρε ἴο τὰῆε μἰβ ΡΒΠοβορῃὶς σοτηροβασγα. ΖΕ]]εΥ Πα5 

5ΟΠΠ6 ᾿πίεγεβεϊησ γαιηΔΥκ5 Οα ΠΟΥ ταραίδίϊοη :--- ΤῊΣ πᾶπια οὗ Χαηίμρρα 

5. ποῖ ΟὨΪΥ͂ Ρτόνευθῖαὶ πο. ὙΠ εῖβ οὗ δης ιν [6}}] 50. ππδὴν {π|{1Ὲ 

βίουϊεβ δπᾶ ἀϊβσυδοθῆι] ἱγα]β οὗ μεὺ ἔΠαΐ ομδ δἰτηοβὲ ἔξε]β ἱπο! πϑα ἴο ἴα κα 

ὉΡ {πε οὐάρσεῖϊβ ἴῃ ΠῸΥ θεΠ4]. ὙΥ̓Ππαῖ Χεποόρμοη ἂπα Ρ]δίο ξᾶὰῪ οἵ ΠῈσ 

58ῃον5 [παΐ 5ῃ6 οαπῃηοῖ πανε Ὀδεῃ δἰίοσείμευ Ὀδα]ν ἀϊβροβεα. Αἱ ἰβαβέ 

516 νγὰβ βοϊοϊζοιιβ ἀθοιξ ΠΥ ἔδπηϊγ, ἐπουρ δὲ [ΠῈ βατηθ {ϊπ|6 5116 νγα5 

ΘΧΙΓΟΠΊΕΙΥ νἱο]επῖ, ονεγθεδηίησ, απᾶ Βατά ἴο 464] σε ῖτἢ.᾽ 

μητρός ἰ5 σΕῃο ΓΑ), --- ἃ τηοίΠευ. 
τῆς γε τοιαύτης, “ΔηΥΠοὺν ἰἔ 586 5 Π|κ6 πηϊηβ.᾽ 
ἤδη--ἔδωκεν. (Οἵ. 8 2. 
8. ἐπὶ τῷ βίῳ παντί, 11. “οπ σοπάϊτοη οὗ οπεῖβ ΨΠΟ]6 ΠΠ{π,Ἠ 1.6. “αἵ 

τῃς ρηςε οἵ οπεβ ψῇο]ε 5ρδη οἵ 11. (ΟἿ, ν"]]. 1, 5. 

σὺ δέ- κάμνων, “Απα γοτέ-- ΠΟΥ ΤΠΔΠΥ͂ ΔΗΠΟΥΔΠΟα5 40 γοι {Πῖπ 

γοῖι μᾶνε οδιιβεα ὑοῦ τηοίμευ ὈΥ͂ ΥΟῸΓ ΔΌΡΥ Ρεεν 5 οτἶεθ ἀπά 

δοίϊοπβ πίρῃξ δπᾶ ἄδυ, Ἔνεῖ βἴποβε γοῖ ὕγεσε ἃ ῬᾶΆΡῈ, ἀπᾶ ΠΟΥ ΤΩΔΠΥ͂ 

5ούσουγβ ὈΥ͂ γουγ 111- πε δ] ἢ Ὁ᾽ 

πράγματα παρασχεῖν. ὅ::Ἔ ποίε οῃ Ἶ. 9 ἀηά οἵ. ἴχ. τ, Χ- 4: 

εἶπα. ΤΗΪ5 ἢτϑι δοσὶϑβί ἰ5 γε Ὺ τάγα ἴπ Αἰτὶς ῬΊοβε. 



όο ΜΕΜΟΜΑΔΒ7Ζ7Α 71. [π|| 8--- 

αὐτὴν---οὐδέν. ΕῸΓ (6 ἀουῦ]α δοουβαϊϊνα οἵ. ὃ 9 ἀλλήλους τὰ 

ἔσχατα λέγωσιν ἀπᾷ 81 τοὺς τί ποιοῦντας----τοῦτο ἀποκαλοῦσιν ; 

ἐφ᾽ ᾧ ἠσχύνθη, ἃ ταίῃογ βαθ 116 ἰαυπί; ἴουγ ἴἃ νου] ἴα ἃ ροοά 

θα] ἴο πῆακα Χαηίῃρρα Ὀ]υ5 ἢ. 

Θ. τί δ᾽ --ῥᾳδίως φέρουσι. Τῆς πιεαηΐηρ ἰ5 γ0ὲ]}} Ὀγοῦρηΐ οὐἱ ἴῃ 

Μτ Τλαϊκγηϑ᾽ νευβίο :-τττ' ΝΥ, σΟΠΊΘ ΠΟΥ, ἀο γοὰ ΒΈΡΡΟοΞε ἰΐ ἰ5 μασάθυ 

[οΥ γοι ἴο ᾿ἰβίθῃ ἴο ὑὙουῦ ΤΟ ΠΟΥ 5 ΒΡΘΘΟΠ 65 (Πδπ ἰοσ δοΐοσ ἴο Ἰϊἰδίβη ἴο 

δοΐου οὐ ἴῃς ἱταρὶς βίασθ, γῇ {Π6 Ποοάραίεβ οὗ ἀριιϑ8 ἅτε ορβξῃ ἢ---ἴ 65, 

[οΥ ἴῃ βἰ πὴ ρ]6 τεάβοη {παΐ πον Κηονν ἰΐ 15 411 (41 οἡ {Πεὶγ ραγτίβι ὍΤῆα 

᾿ἰπα αἰϑιοΥ ΤΠΔΥ ογοββ- παϑίίοα, ας Π6 Ψ}]1 ποῖ ἱπῆϊος ἃ ἢπε; {πὲ 

{Πγθαίεηθυ ΤΥ Πα] ἢΪ5 τηθηᾶσθβ, θα δ νν}}} ἄο πὸ πιϊβοῃϊεῖ. ὙΠαΐ 15 

ΜΓ ὮΥ [ΠΥ ἴα]κα 1ἴ 811] 50 βδϑβι]υ. 

τῶν λεγόντων, ραγίἰἶνα σεηϊεῖνα,--- “ἀτηοηρ ἴΠο5ε ΨηΟ ἰα]κ᾽; οἵ. 1, 18. 

10. ὑγιάνῃς--ἔσει. ΟἿ. ποία οῃ 1. 10. 

εὐχὰς ἀποδιδοῦσαν, σοία γεασίαίεγείδ): σηίας αἴϊὲς 2᾽ογεῖσί (Κ Ππποὴ ; οἵ. 

ποία οἡ 8 5. 

11. ἄρχοντι, “τὰ ]ογ ἴῃ ἃ σϑῆθύαὶ 56εη56. Οοηίτγαβί [Π6 βρβϑοῖδὶ τι58 

ἴῃ 8 13 ἄρχειν ἀπ τῶν ἀρχόντων. 

Ἴ2. καὶ ἀγαθοῦ--βοηθῇ σοι, “απὰ -ἰῃΠαὶ ΠΕ ΠπιᾶΥ Ρρονε ἃ τεδαῦ 

ΠΕΙ͂ΡοῚ ἴῸγ γοι ἴῃ 411 (Πδὲ ἰ5 σοοά, ἀπᾶ {Παΐ, [Ὁ Ἔνεὺ γοῖ Ἵμαποα ἴο {4]] οἡ 

ΕΝ] ἄαγϑ, μῈ την αἱἷά γοῖ ἴχτομπι πθαῦ αἱ μΠαηᾶ νἱ ἢ σοοά νν]}].᾿ 

οὐδὲν ἀν---γενέσθαι. Οὐ( Ἰ(ἸοΠῚ ἰ5 :--τ- ννουἹὰ 1 πλαϊκα πὸ αἰδγθπος 

νΥ ΠΕῖΠ6Ὶ γοι τηα]τα Ὠΐη) ἔπ] θη οὐ ἴοα δ᾽ 

13. εἶτα--θεραπεύειν; Νοῖϊος (Πς ξαγαΐαχῖς (ςο- γα! πα ]οη) οὗ μέν 

δηα δέ οἸαιιβ65 ἴῃ {Π15 ἀπά (Π6 ποχί βεηίθηοθ. ε ρυείεσ ἴο βιιθογάϊπαίβ 

ΟΠἿΒ ΟἸδιιβ6 :-ττ 50 1 σοτὴς5 ἴο (5; ἄοθβ ἢ ΔΝ ΏΙ]6 γοὺ ἀγα ργθραγθὰ 

ἴο ρῖνε αἰζβηζοπ ἰο {Π 656 Ῥθορὶβ, γοι ἀο ποῖ {Π1Π]ς γουγβο] ἢ σα ]16 4 ἀΡΟΠ 

ἴο ΡΑΥ͂ σουτί ἰο ὙΟὰΓ τοῖο. γΠ0 Ἰονθ5 γοιῖι πηοϑβί οἵ 8]] δ᾽ 

εἶτα, οἴϊεη τι56ἃ Ζγεεϊζρηεαγιίϊς, 

ἀποδοκιμάζουσα---τοῦτον, Ἁτο]θοί5. Πἰπὶ αἱ [Π6 βου ΠΥ ἀπά ἰοΥγθ 45 

Ὠΐτὴ ἴο 56εῦνα 85 ἀιΌΠοη. Α ἰανν οἵ ϑοΐοῃ βαϊὰ :---ἐάν τις μὴ τρέφῃ τοὺς 

γονέας, ἄτιμος ἔστω, ἀπ {Π6γ6 ννὰβ ἃ ρίόοοθϑβ οαἹ]δᾶ γραφὴ κακώσεως 

γονέων “ἃ ῬΌΡ]Ϊς συϊξ ἔου 111-ἀϑᾶσο οἵ ραγεηίβ." 

ἀποδοκιμάζουσα. (Οἵ ἐν ταῖς τῶν ἀρχόντων δοκιμασίαις Ὀεϊονν. 

ΚἌΝ ΔΠΥ οἰζίζοη οὗ Α(μΘη5 νγὰβ δἰἴποὺ ἀρροϊηϊθα γ Ἰοΐ οὐ σῃοόβθη ὈΥ͂ 

βαβταρε ἴο Πο]ὰ «ἃ ρι]]ς οὔῆοθ, μ6 ννὰβ οὐ] ρεᾶ, Ὀεΐοτε βηΐθυηρ οἡ 15 

ἀαίζῖα5, ἴο βαθμιϊτ ἴο ἃ δοκιμασία ΟΥ̓ΞοΥα Ωγ ἰηΐο Ὠἷθ Ργθνίοιβ ᾿ἰ{6 ἀπά 

οομάποῖ, ἴῃ ὙΠΟ ΔῺΥ Ρθύβοη σου] οὈ͵]θοὶ ἴο Ὠΐπη ἃ5 ὑπῆϊ. ὙὍΠὲ 

Θχατηϊ ηδίϊοη [ῸΓ {Π6 ἀγοΠοπβῃϊρΡ ννὰ5 οοπάποίθα Ὀγ [Π6 βθηδίουβ οὐ ἴῃ {Π6 

σουτίβ οἵ (πῃ Ηε]ΐαθα (2 είέογια»» οὗ Αἰ μεϊφεί 5). 
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ὡς---θυόμενα, “οπ {πε στοιπᾶ {παι [ΠῈ Ξαουῆσεβ νοι] ποὶ δ ρου 

οἤεγθά.᾿ “ΤΠδ ρδιεοι ρ]65 οἵ ρεύβομαὶ νϑυῦ5 βοπιθίϊ πη65 βίαπα ψ τ {πεῖν 

πουῃϑ ἴῃ {πε δοουβαίῖνε δρβοϊαΐα, [Γ [ΠΟῪ ἀγα ργεοβάβα Ὀγ ὡς οἵ ὥσπερ. 

ΤῊΘ δοουβαίϊνα δΌβοϊαία πἰϑε Ρουβοηδ} ]ν υποιιΐ ὡς οὐ ὥσπερ 15. ΥΕΙΥ͂ 

Τᾶγτθ. Ιΐί οσουΐβ ομϊεγ ἢ ποαΐου ραγεϊορ 85. ΒΟ ἀγα γαρι]αΥ] 

ἱπηΡΕΥΞΟΙΔ] : 6.5. Χεβη. δ ζεϊορέφα 111. ᾿ϊ. το δόξαντα δὲ ταῦτα-- ἀπῆλθε ᾽--- 

ΟΟΟΡΨΊΙΝ, 2)7ροαῖς αγιαὶ 7 ὅγιδες, 88. 853, 854. 

καὶ τοῦτο ἐξετάζει, “ρα5565 [Πἷ5 ἰασί 459 ὑπάθυ τενίενν.᾽ ἐξετάζω 5 

[Π6 Ὑερι!]αΥ ἡνοσα ἔου “γεν εν] ησ᾽ ΔΠ ΔΙΊΏΥ. 

14. τοὺς δὲ ἀνθρώπους- ἀναφανῇς, “Δηά γοῖι ν}}}] θαννᾶγα οὗ τηεῃ, 

Ιεβί {Π6 Ὺ 566 γοιι ἀἰβγεσαυγάϊηρ γουγ ρατεηίβ δα 4}1] ΠΟ] γοιῖῖ ἰπ ἀἸσῃοπουγ 

δηά {Πδη νου ἢπ4 γοιβε} ἀεβετίεα Ὀγ [τα πα5.᾽ 

ἐν ἐρημίᾳ φίλων, 11. “1ὴ ἃ ἀεϑδετέ ἀενοϊά οὗ πἰεπάς᾽; οἱ 47ε ογιίεα 

ΠΙ. ἵν. 21 δι᾽ ἐρημίας πολεμίων πορεύεσθαι, Ατἶξι. τδ5 1484 ἐν τῇ λύχνων 

ἐρημίᾳ. 

ΠῚ. 

ἽἼ. Χαιρεφῶντα καὶ Χαιρεκράτη. ΟΠδετερΠοη ἀπά (παδετεογαίεβ 
ὙΕΓΘ ΤΠΘΙΏΡΕ 5 οὗ {Π6 ἱππεῖ οἶτοὶα οὗ (Π6 ϑοογαίίο Ὀγοιμευμοοά (1. 11. 48). 

ὙΤΠΕΥ ἅγα πε οπεά ἴῃ Ρ]αἰο᾽β “2οίοργ Ρ. 21 Α, ΠΕΥα Θοογαίαϑ 58 5 :- 

Ὑοα τησϑὲ μανα Κποννῃ ΟΠ Δοσερθῆοη ; ΠΕ νγὰ5 ΘΑ Ὺ ἃ [6 πα οὗἉ τηΐπθ, 

ΔΗ 450 ἃ {τη οὗ γουτβ, ἴοσ με 5ῃαγεὰ ἴῃ {πε Ἔχὶ]α οὗ (Π6 ἀεπηοοΐδου, 

Δα ταϊασηθα ν] γοὺ (1.6. ἀπο ΤΉταβυ 15 ἴῃ 403 Β.6.). Ηδεξ ννὰ5 

ΨΕΙΥ͂ ἰτηρείαοιιβ ἴῃ 811 15 ἀοΐηρβ, ἀπᾶ ἢθ ψεπί ἴο 1) ε]ρῃὶ «πᾶ ὈοΙαΪγ 

5 κε [Π6 οὐδο]β ἴο [611 ῃΐτὰ ν ΠθίΠ συ {Πεγα ννὰ5 Δ ΠΥ ΟΠ6 ΨΊ5ΕΓ (Πδῃ 1 νγ785, 

ἀπα {πΠῸ Ρυιΐαη ργορμαδίθθς ἀηϑγεγεά (παΐ {Ππεῖα νγὰ5. ΠῸ τηϑῃ ΨνΊ5ου. 

ΟΠ δεσερβοη 15 ἀεδα Πϊτηβεὶῇ; Ὀὰΐϊ 5 Ὀγοίμασ, ΠΟ 15. ἴῃ σοσγί, Μ0}}} 

σοπῆντῃ [Π6 σα οὗ ψΠπαΐ 1 ἀπ βαγίηρ.᾿ [Ι͂ἢ Ρ]αΐο᾽β λαγηεῖωθς 1538 

ΟΠ δοσθρῃοηἶβ θη μιιβίδϑηη 15 ἀσαΐη δ] 64 ἴο; ΠΕ 15 ἴΠετγα οδ]εὰ μανικός 

“ἃ ὈΪ οἵ ἃ τηδάτηδη.᾽ ΕΎομ Αὐἱϑβί. Δήηεδος 501 ---3 ννε σαίμογ [Ππαΐ ἢ6 νγᾶϑ ἃ 

ἀενοίεά κΞίμάεπέ ; Βεποθ ἢθ νγαβ ραῖα ἀπά {πϊη, ἀπ Αὐὶβίορῃδηββ βρεᾶαῖκβ 

οὗ Πἴτη εἰβεθεσα 85 ἃ " ΟμΠΠἃ οἵ ΝΊρΡὮ ̓ ἀπά " ΟΒδασβρμοη [Π6 Βαΐ.᾽ 

οὐ δήπου καὶ σύ, ᾿ Θ.τεΙΥ γου ἴοο τα ποί....᾿ 

εἶ τῶν τοιούτων ἀνθρώπων. ΕῸΓ (ῃΪ5 ραγεἶνα σεηϊίινα οὗ. 1 31 τοῦ 

σοῦ θιάσου εἶναι. 
χρησιμώτερον, “ἃ τῆοτα τε] [Βἱπρ᾽; οἵ. νἱ. 21, νἹῖ. 7, ἴχ. 1, ἩΟΠΊοΥ 

7. ἃ. 204. οὐκ ἀγαθὸν πολυκοιρανίη “τὰ}]6 ὈΥ ΠΔῺΥ 15 ποΐ ἃ σφοοά {πηρ,᾿ 

δηά ΨΊΓΡΙ Ζ εἰ, 111. 80 Ζγίδζε ἐεῤτές σἰαδιες. 

καὶ ταῦτα-- ἑνός, “ἀπά (παΐ ἴοο {ΠουρΡῊ σοοάβ ἀγα ψιμουξ 56 η568, 

ὙΜΗ116 ἃ Ὀσοίμοχ 15 βεῃϑῖθ]ε ; ροοάϑ γθααῖσα ργοίεοιίοη, ὑγ 8116 ἃ Ὀχοίῃοσ 15 
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ΘάρΡΑΌ]ς οὗ αῇογαϊηρ ἴὑ; δηᾶ Ὀεβίάθβ, ροοᾶβ ἂύθ ρίυσγαὶ ἀπὰ ἃ Ὀγοίῃου 

βἰπροϊατ. 

καὶ ταῦτα, τι5εα {γα ΘΠ ΕΠν νυ που ΔΠΥ͂ ΡΥΟΡΘΥ σοηδβίγιοί ον, ΠΠΘΓΟΙΥῪ 

85. ἃ Ῥαγχίίοϊα ; οἵ. Αὐἱβί. ἵξεῤας 550 τί γὰρ εὔδαιμον---μᾶλλον νῦν ἐστὶ 
δικαστοῦ---καὶ ταῦτα γέροντος ᾿ 

τοῦ δὲ φρονίμου. Νοίς {Π6 σπαηρα οὗ πα θεῖ αἴζου ἀδελφούς ἀΡονο. 

ϑοογαίαβ ΠΟΥ ΒρΡθοία β65 ὑ ἢ ἃ νὶθιν ἴο (Π6 οαϑε οὗ ΟΠαθγβογαΐθϑβ οηἱυ. 
ἑνός, ἀπηὰ {Πογαϑίοτο τηοΥα ῥτθοΐοιιβ. 

2. θαυμαστὸν--τοὺς δέ, “Απὰ {Π5 ἴοο 15 διγρτίδίησ {Παΐ, νν 16 ἃ 
ΠΊΔ ἢ σΟΠ5Ι 46 Υ5 ἢΪβ ὈγοίΠοὺβ ἃ 1055 θθοαιιβα ἢ6 Πᾶ5 ποΐ σοΐ ἐῃεὶγ ρυόρουν 
ἃ5. Ὑ}6}] αἃ5 ἢΪ5 οὐνῃ (καί), γεί....᾽ 

ἐπὶ δὲ τῶν ἀδελφῶν--- ἀγνοοῦσι, “Ὀυΐ {ΠῸῪ ἴρποτα (ἢΪ5. βάπιθ Ῥυϊποῖρὶς 

ἴῃ (ἴῃς οαβε οἵ Ὀγοίμουβ.᾽ 

3. ὥσπερ-- γιγνομένους φίλους, “οἡ {Π6 στουηά {παΐ {το παϑ βρης 

ἔγοπὶ [Π6 γδηΚ5 οἵ οἰ[Ζϑη5,᾿᾽ ---οουβαίίνα ἀρβο]αΐς ; οὗ, ποίᾳ οἡ ἴϊ. 13 ὡς--- 

τὰ ἱερὰ---θυόμενα. 

4. καὶ μήν, “Απὰ γεῖ᾽; οἵ. 8 το, ὃ 14, ἀπά 8 19, νἱ. 27, Υἱϊ. 1- 

πρὸς φιλίαν-- φῦναι, “ Ὀἰγί ΠΌπι {Π6 βαπὴθ ραγθηΐβ ἰ5 ἃ νδἰθδῦϊο 

αϑϑοῖ πηακίηρ ἕο {Ἰθπ5ῃϊρ.᾽ 
μέγα μὲν---μέγα δέ. ΟΙ 1. 32. 

ὑπάρχει, 1{{. “15 ἴο δἴατε ννῖ τ᾽; οἵ. τὰ ὑπάρχοντα " τοδοιτοδβ.᾽ 

5. ἀγαθὸν-- τοῖς ἀδυνάτοις, “Α ὕτοίηεν, {Γ ἢδ ἰ5 4}} {παΐ ἢ 5ῃου]ά 
Ὅς, ἰ5. ἃ ὈΙοβϑίησ. ἌΝΒΘη, πονανοι, μ6 [4115 αςίου!υ ϑῃοσξ οἵ βιοἢ ἃ 

ΤΠαγδοίου---ἰἶ. ἐξ ἐς τυαγιέίγιρ ἐο ἀΐηι 7 ἐυεγγέλίγρ (9 δε σμελ)--- ἀὐάᾶ 

ἰηάεοα ἰ5 1π6 αρβοϊαίς δης 655. οἵ 11, ΜἫΥ 5Ποι]4 ομα αἰίθπιρὶ {Π6 
ἱπη ΡΟ5510168... ὃ᾽ 

ἐνδέοι---εἴη. ὙΠ656 ορίαςϊνεβ ἀγα ἄτι ἴο αἰἰγαοίίοη ; οἵ, 8. 11 ἀπὰ 568 
ποίβ οἡ 1. 18. 

Θ. ὥσπερ οὐδὲ σοί, “α5 ἢς ἄοο5 ποΐ ρ]βαββ γοῦ δἰϊῃΠϑυ,᾿ 1.6. “δ πν 

τηοῦθ ἴπδη ἢ 065 γοιι.᾽ ᾿ 

ἔστιν οἷς, “ἰο 5οιηο᾽; οἵ. Το. 1, 6 ἐν τοῖς βαρβάροις ἔστιν οἷς νῦν. 

“ἔστιν οἵ, ἔστιν αἵ πϑνεγῦ οσσιγ, Ὀὰΐ αἰνναγδ εἰσὶν οἵ, εἰσὶν αἵ, 80 δὲ 

ψιείόμς (Ῥτοροθυίίβ ἱν. 9. 17)» ἃ 014 Οταροίβην, ννου]ὰ Παγαϊν ᾿πδιϊν (Π6 

ι56 οὗ 6:7 χιΐ (ρ]τγα]}}. Υ δὲ βοπιθ τοίαϊ ἴῃ Ῥ]δαΐιβ ρεδαίμέμς 24.5 ἐπί 

εογιοφιῖ φιῖ σοὐεγι᾿--- ΘΉ ΤΠ ΕΤΟ. 

ἄξιόν ἐστιν ἐμοί, “1 ἀπ ΘὨΕ 54. 

7. τῷ ἀνεπιστήμονι, “᾿νΠο ἄοο5 ποΐ Κπονν᾿ Πονν ἴο πηᾶπᾶρα ΗΪπ|. 

Θ. εἰ κύνα-- βέλτιστος ἧ. Εἶτοί ποίς {Π6 [ΟἸ]οννηρ Ροϊηίβ. αἀθοιῖ 

{Π|5. ΝΕΥΥ ΘΟΙΊΡΙΟΧχ βθηΐθπο :-ττ() ομθ σοπ ο πα] σθηΐθηοα 5 νγαρρθά 
ἋΡ ᾿πβῖ48 ἀποίπου, (11) κύνα μέν 15 αηϑνυνογρα Ὀγ τὸν δὲ ἀδελφόν, (111} δι νν θα 
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1ῃ656 μέν Δη4 δέ οδιιδε5 ἀποί μου ραϊγ οἵ μέν ἀηᾷ δέ οἸαιιξε5 ἰ5 ἱπβεγίϑα, 

(1ν) τπῈ6 τεάἀυπάδηξ αὐτόν ἰ5 ἱπβοιίθα αἰΐοσ πραὔνειν οπ αροοιηΐ οἵ 

της ἀϊδίαμοα θείνγεαεη κύνα πὰ 115 νεῦρ, Τὴδ πηθδηϊηρ ἰ5 δα μλγαὈ]Ὺ 

Ὀγοιρμξ οαΐ ΒΥ ΜῪ ΤλαΚυηβ :--- Κοιγ ον, ἴῃ βουνίσθα]α συδγάϊαη οὗ 

γουγ ἤοοκϑἝ, πὸ Ψ11] ἔαννπ ἀπὰ Ἰἰοῖς (ῃς μαπά οἵ γουν βῃερμεζά, ψῃθη 

γοῖϊ σΟΠ]6 ΠΘΑΥ ΠΪΠῚ ΘΔ ΟΠ]Υ ΘΊΟΥ] πα 5Π0νν ἢΪ5 ἰεεῖῃ. ὙΥ6]1, γοιι ἴαϊκε 
ΠΟ ποίϊοε οἵ {π6 ἀορ᾽5 1}] [δ ηρεῦ, γοι {{ΥἁΥ ἴο ρχοριἐἰαΐα Ηἴτπὶ ὈΥ Κἰπάπε55. 

Βαϊ γοιεγ ὀγοέλεγ Τῇ γοῦν ὈγοΐΠου ψγοτα ν Παΐ πα οὐρῆΐ ἰο θῈ, μα ψουἹά 

ὍΘ ἃ φσίεαΐ Ὁ] βϑίηρ ἴο γοιι---ἰπαΐ γοι Δαπηϊξ; πᾶ, 45 γοι (ὩΣ ΠΟΥ 

σοηίεβ5, γοιι ἰσηον {Π6 5βεογεί οἵ Κἰηά δοίβ απ νψοσγάβ; γεῖ γοῖ νν}}} ποί 

5εΐ γουγβο!  ἴο ΔΡΡΙΥ τηθδῃβ ἴο τηαϊτα ΐτα γουῦγ θεϑβί οἵ δ] πα5. 

ἐπὶ προβάτοις, “νεῖ, 1.6. ἴῃ σμαῦσα οὗ, 5ῃεδθρ᾽; οἵ. νγοῤαείρία νι. 

111. 33 τῶν ἐπὶ ταῖς καμήλοις ἀνδρῶν. 

ἀμελήσας ἄν. ΤῊε ἄν σοε5 ψ ἢ ἐπειρῶ,--- γοῦ νγνου]α Βα ἰγγίηρ᾽; 

εἴ, ἂν---ἁλόντα---ποιεῖσθαι Ὀεϊονν. 
ὄντα πρὸς σέ. Ἐὸτγ [Πξ σομα! 0 Π4] ἀ56 οὗ ἴπ6 Ῥδυίῖοῖρ]6 οἔ, ὃ το, 

ἁλόντα ἴἰπ {Π6 πεχέ βεοίΐοῃ, 8 20 καὶ πολὺ διεστῶτε, ἀπά ἰἱ. 4. 

ἼΟ. καὶ μὴν-- ποιεῖσθαί σε, “Απά γεῖ γοι πεεά ποΐ, ἴξ 5βϑῖηβ ἴο 

τηθ, Ὀτίπσ ΔΠΥ ΕἸΔ θογαΐθ ΟΥΓ πονεὶ τηδομίπουυ ἴο Ὀθαγ ἉΡΟη πὶ; 16 γοι 

ὙΕΓΘ 5 ΠΊΡΙΥ ἴο σαίοῃ Ἠΐπὶ ΕΥ̓͂ πηθαπ5 ψν ΒΙοἢ ενεπ γουῦ γουγβ 6] Κπονν ΜΨΕ]], 

ἢε νοι], 1 Ρεϊίενε, μοϊά γοιῦ ἴῃ Πίρῃ ββϑίθθμι. 

οἷς, τεϊαίϊνε αἰἰγαοίίοη ἔου ἐκείνοις ἅ. (ΟἿ. 1. το. 

ἁλόντα. (. νἱ. 28 τὴν καλῶν τε κἀγαθῶν θήραν. 

11. οὐκ ἂν φθάνοις ἐμαυτόν, “Ὑοιι οοιά πο θὲ ἴοο «ποῖ ἴῃ 

ἰηουπηΐησ τηθ, ἰΓ γοῖι ἀγα αὐγαῦα παῖ 811 ἀΠΙΚποννῃ ἴο τηΎ 561 1 Πᾶνα 

Κπον]εᾶσε οἵ ϑοῖπθ Ιονε- μαΥπη.᾿ (Οἵ. ΠΙ. χὶ. 1 οὐκ ἂν φθάνοιτε 

ἀκολουθοῦντες. (ΟἿ. αἴ50 ὃ 14 φθάνῃ-- ποιῶν. 

κατεργάσασθαι, “ἰο ψοΥκ προπ,᾿ “ἱπάπος, τὰ τμῈ ἱπβηϊθνε ; οἵ. 

8 13 ποιῆσαι ὑποδέχεσθαι. 

ὁπότε θύοι- δεῖπνον. ΟΥ̓ νἱοϊπη5 5αοτΠοεα ἴο σοάβ οἵ [ῃξ ὕρρΡεῦ 

ἸΡΟΥ]ἃ ΟὨΪΥ οετίαϊῃ ρατί5 ψετα δοίιδ ΠΥ Ὀαγπέ, 6.6. 5οπιθ Ρίοςε5 οἵ ἤξϑβῇ 

νυ γαρρΡε ἴῃ ἃ ἰαγεῖ οὗ αι. Αἴετ {με βδουϊποίηρ ῥυίεδὲ πὰ ἴα κε η Πἰ5 

Ρειχαϊϑίξς, ὑνῃϊοἢ νγὰβ αἰἤεγοπε ἴῃ ἀἸαγαηΐ ὑνουβὩῖρ5, {ΠῸ τειηδῖ πάθε οὗ 

{ΠῈ αρίπιαὶ πιϊσῃξ, ἴῃ {π6 οᾶβα οἵ ἃ ρυῖναίε βαογίῇςθ, ῬῈ αϊκβη Βοπια ὈΥ 

[Π6 ργονίάεν οὗ {πε βαοπῆςς, ἰο Ὀ6 πι584 ἴου ἃ τηβαὶ οὐ βθηΐ ἴπ {Π6 ἴοτπὶ 

οἵ ρῥιεβεπίβ ἴο πεπᾶβ. Ἐεβίδὶ βαουϊῇοεβ δὲ {π6 ραθ}ς Ἔχρθηθε ΜΈΓ 

οἴζεῃ σομιθὶ πε ΜῈ ἃ ρα]. Ῥαπαπεί. 

ὁπότε θύοι. ὅτε θύοιμι. ΕῸΓ {πεδε αἰἰταοίεα ορίαϊϊνεβ ἀπά {ΠῈ 

ΘΙ ΠΆΠΠΟΥ ΟπῈ5 ἴῃ 8 12 ἀπᾶ 8 13 566 ποίβ οῃ ἷ. 18 φάγοι ἂν ὁπότε 

βούλοιτο. 
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κατάρχοιμ᾽ ἂν τοῦ καλεῖν. Οὐ ἰάϊοιη ἰ5 :--τῖὶ 5ῃουϊὰ Ὀερὶπ ὈΚ 

ἰηνιτηρ." 

13. εἰς τὴν ἐκείνου. ΞϑῈΡΡΙΥ πόλιν. 
καὶ εἴ γε--ποιεῖν, “Υε5, απὰ [{Ρξ1 νναηἰεὰ Ηἰιη ἴο 6 Ζεαϊουβ ἴο 

ΔΟΘΟΠΊΡ 5} [ΟΥ̓ της ἴΠ6 ΟὈ]δοίβ5 οἵ ᾿ὩῪ νἱβιι, οἰθαυ!ν ᾽ξ ννουἹὰ 6 ΠΕΟΘΒϑΑΎΥ͂ 
βτϑὶ ἴο Ῥϑυ[ου πῇ ἃ 51 118 Ὑ βθυνίοα ἴοσ ῃἰπὶ γιγοεί (αὐτόν) .᾽ 

14. πάντ᾽ ἄρα--ἀπεκρύπτου, “80 αἴϊογ 41} (ἄρα) γοι νγεῖε δοαφυδίπίεα 

ὙΥἸ ἢ 411 [Π6 Ἰονθ- ομαυπ5 Κπονη ἴο πιθῃ, υὰξ γοι Καρί γοῦγ Κπουϊεάσα 

ἃ βθογεῖ 4}} {Π6 {ἰπη6.᾽ ΕῸΥ [Π6 ραγίϊοῖ ρα] σοηβιίσιοιίοη νυ ἢ ἀπεκρύπτου 

οἵ, 8 τι εἰδὼς λέληθα ἐμαυτόν. 

καὶ μὴν---γες ΟἿ. ὃ 4. ἀῃὰ 8 το. 

ἡγεμονικώτερος---ταύτην, " Ὀειεν Πιιοα ἰο (αἸκα (ῃς βτϑβὲ βίερ ἑονγαγ 5 
1Π15 [Θά 5}1ρ.᾽ 

νῦν δέ---τοῦτο, ᾿ Βιυϊί 45 ἰΐ 15, 1 Βα]ονε {Παΐ, 1 γοιι ἴακα {Π6 ἢγβί βίερ, 

γοῦ νν}}} ἀοθϊθνα [Πϊ5 οὈ]εοὶ θεζίοτγ. 

15. ἄτοπα-- πρὸς σοῦ, “Α Ξίταηρε 5ἰαἰξειηθηξ δηα ὈΥ ΠΟ πιεᾶηβ ἴτπ 

δοοογάδηοα νν ἢ γουγ ομαγαοίοσ "ἢ ΟἿ, ΘΟρΡΗἢ. “)αχ 581 οὐ πρὸς ἰατροῦ 

σοφοῦ “ἰἰ ἰ5 ποῖ οματαοίογίβιϊς οἵ ἃ νν1586 ρῃγϑιοίδη, 

ὅς γε κελεύεις, ψεῖῤῥε φιεὶ ἐπύεας. 

16. ὁδοῦ, 4ῃ ΔὈ]αΐναὶ σοηϊῖνε, ---ΠἸ[ γα ]]Ὺ “ἴο σῖνα ννᾺΥ ἰο {6 

γοῦηρσοῦ Ἴγοηε ἐλε γοααῖ, 1.6. Ὅν τηονὶηρ ουΐ οὔ [ἢ τοδᾶ᾽; οἵ. ᾿Πϑολ βίῃ. Ρ. 63 
Φιλίππῳ ᾿Αμφιπόλεως παρακεχωρήκαμεν. 

λόγῳ ὑπεῖξαι, “το γε] 4 ἴο Πἴπι ἴῃ ἀγραμπθηί. 
ἐλευθέριος, “Γταη]ς᾽; οἵ. 1. 22. 

τὰ μὲν γὰρ-- κατεργάσαιο, “δε 5 ποΐ ἃ Πηθδῃ δΔηά ΒΟΥ ταβοαὶ ἴο Ὀ6 
οαυρσηΐ Ὀγ ἃ Ὀγθ6---πὸ θοίίου γᾶν πα θρα [ῸΥ διιοῃ υἱβεναῦ, Νο, σεπί]α 

Ὠδίαγο5 ΠΘΘα ἃ ἤποι ἰγθαίπηθηΐ. Υοιυ οαη Ὀε6βίὲ Πορβ ἴο γνοῦκ οἡ {Ππϑπὶ ὈΥ͂ 

αἰϊεοιοη ἡ (Πα ΚΥγη5). Βὰΐ ἀποίθοῦ ἱηιουργθίαιοη 15 ααϊΐα ΡΟβ510 16 :-- 

ΕΤΓ γοῦ οαἢ ΟὨΪΥ οαίοἢ ᾿Ἰηθᾶη Δ ηα ΒΟΥ Τάβοα ]θ ὈΥ σίνίησ, τ Οἢ ΤΠΟΓΘ 

νου] γοι γνοὺς οἡ ΠΏΟΥ παΐπτοϑ ὈΥ δοίη ᾿-πτο ΒΕ ΠΔΟΥ 15. 1156 1655 

δνθὴ ΜΠ Ὀτιΐοβ, ΟἿ, (Π6 ῥσόνθρ γρξ σμασεί σα αἶδέ. 

17. ἐὰν οὖν-- γίγνηται, “ ΘαρΡοβε {Πξῃ Πε ἄοεββ ποῖ ᾿πῆρτονα δ᾽ 
τί γὰρ ἄλλο--ἢ κινδυνεύσεις, “ναὶ εἶ56 (0.11 γοι ἀο)ὴ ἴΠδῃ στη ἃ 

τϑ κ᾽ ΟἿΆ τῃς Τνατίη Ἰάϊοπι » 2.11 αἰΐμαῖ ψιίαγ πε γλὶ αἰἱμαὶ γαεογα χιίανηι. 

ἐκεῖνος δὲ φαῦλος. ΞϑῈΡΡΙν κινδυνεύσει ἐπιδεῖξαι. 

προκαλούμενον, ἃ Ι6ρᾺ] ἰΘΥΙῊ, ---' ΟΠ ]]Θηρτηρ.᾽ 

18. ἐπὶ τῷ συλλαμβάνειν, “11 ἃ νίενν ἴο Πεϊρίηρσ᾽; οἵ. 8ὶ το ἐπ᾽ 
ὠφελείᾳ---ἐπὶ βλάβῃ. 

τὼ χεῖρε--ἀφεμένω---ἀλλήλω. Τλς [δυλϊΐθ ἀπαὶ ἰ5 ἀοίροίίνο, 

ἜΒΡΘοΙ Αγ ἴῃ [Π6 ποπιϊηαίϊνα απαὰ δοουβαίίναε (ουμηβ ; οἵ. σνγοῤαεάδία 1. ἰὶ. 



ιν. 4] ΦΝΟΤΖΕ 5. ός 

11 ἄμφω τούτω τὼ ἡμέρα, Ρ]αῖο Ῥάαεάγις 237 Ὁ ἰδέα ἄρχοντε καὶ ἄγοντε 

οἷν ἑπόμεθα. 

τὼ χεῖρε, ἅς. ΕῸΓ [8 σοτηθἰπαΐΐομ οὐ ἀτ4] ἀπ ρ]αγαὶ οἵ. 1. 11. 33 
καλέσαντες-- ἐδεικνύτην. 

19. τἄλλα ὅσα--ἀνθρώποις, “1Π6 τεϑι οἵ (ἢς ραΐγ5 οἵ {πίηρϑ νν ΠΙοἢ 
ΠΕ σᾶνε ἴο τηδῃ αἵ {πεῖν Ὀἰυτἢ." 

εἰ δέοι--ποιῆσαι, “1 {πον Παά ἴο δοὶ [ορϑίμευ ἴηοτα ἰπδη αἷχ [δεῖ 
ἀραχί. 

ὀργυιά, ΡΥΟΡΕΙΥ “ΔΥη.5- 5 γθίο ᾿ (ὀρέγω). 

πόδες δὲ---ἅμα, “ἀης ἔξεϊ σου] ποῖ τεᾶοῃ αἱ ομα βίγείοῃ ἔννο ροϊηίβ 

Ἔν Ὶ 51χ [βεΐ ἀρατγί.᾽ 

20. ὀφθαλμοὶ --δύναιντο, “Απᾶ οὐἵ εγεβ, νυ πο ἀτὸ ἱποιρῆς ἴο 

Πᾶνα ἃ νεῖὺ 146 γαῆσα, σου] ποῖ 566 δἱ {πΠῸ βατης {ἰπ|6 {πΠ6 ἔτοπί δηά 

θδοῖς οὗ οὈ]εοΐβ ενεῃ 5111} ἤβάσεσ ([Πδη 5ῖχ [εεἰ).᾽ 

ἀδελφὼ--ἀλλήλοιν, “Βαΐ ὕνο Ὀτοίμεις 1 ἔθ πα ]ν, ΓΠπουρῊ Ἔν ασ 50 

αν δρατί, δοΐ ἴῃ τππίβοῃ απο ἴου εᾶοῇ οἰ πεῖ σοοά. 

καὶ πολὺ διεστῶτε, σοποεϑεῖνε ; οἵ. 8 9. 

ΙΝ. 

Ἵ. διαλεγομένου ἐξ ὧν. δε πιιδὲ ΞΌΡΡΙΥ ἀη απίθοεάεηΐ, 6.6. 

τοιαῦτα. 

πρὸς --χρείαν, 11. “τονγατά5 {Π6 Δοαυϊβι το ἀηὰα τι5ε οὗ Πἰεπᾶς᾽ ; οἵ. 

8 3 τὰ πρὸς ὑγίειαν. 

2. φίλον ὃ μέγιστον ἀγαθόν. ἘῸτΓ (Πϊ5 αἰἰγαοιίοη οὗ {π6 τεϊδίϊνε 

εἴ. Οἷς. 2.11. 11. 564. Οη. 2 ογεῤοζιηι, φιοαῖ ἐηεῤογὲὶ ῥοῤηῆ Αοηιαγι αἴδειες ας 

ἐερεό7ε γε. 

οἱ ὄντες αὐτοῖς. ΞΌΡΡΙΥ φίλοι. 
3. τοῖς οἰκέταις, ἀαἰϊνε οὗ ῬεΙβοη σοποεηεᾷ,.--- ἔου (ταῖπευ ἔπδπ 

“το ̓) {πεῖν ἀογιηδϑίϊοβ. 

ἐπὶ --ἡγουμένους, “ στϊενίπηρ Ονεν {Ππεὶγ ἀομηδβϑίϊοβ ἀπά οοπηίίηρ (ἘΠ εὶν 

ἀεί) ἃ 1οβϑβ. 

4. καὶ πάνυ πολλών ὄντων, “ἰπΠουρ πεν Παά δνεὺ 50 τηδηγ. 

ΕῸΓ [Π6 σοποεϑβῖνα τι5ὲ οἵ {πε ραγίϊοῖρ]ε οἵ. 11. 20 καὶ πολὺ διεστῶτε. 
τὸ πλῆθος ἀγνοοῦντας. (ΟἿ. (ἴο.  αείίμς 62 ἑταέῤέὲ φψεεγεῤαζηγ (1.6. 

«δε ]ο0) ψιοαῖ ογιγιζδιες 171 γεύτες ἀογεῖγιος (ἸΖ ρ 6)110765 655671; καῤγας δέ 

οῦδς χηοΐ ψιρίσψεο ᾿αδεγοὲ εαἰϊεθγε 0556, αϑόεῖσος ψμοΐ ἠαόεγοέ Ἴ072 2.0558 

αἼσε76. 
τοῖς πυνθανομένοις- ἐγχειρήσαντας, “ΠΕ ἴῃ ΔΉΒΥΕΙ ἴο ΘΠ ΕἾ ΓΕΥ5 

16 Υ αἰζειηρίεα ἰο ρὶνε ἃ |15ῖ οὐ [Πϊ5 (πυτηθ τ). 
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καταλέγειν, "ἴο δηυτηογαίς.᾿ Οὔ δεῖνα {παΐ [ῃς6 οΥἹρῖπαὶ πηδαπίηρ οἵ 

(Π6 5 πιρ]6 νϑγ λέγειν 5 "το σοπης᾽; οἵ, [Π6 Πδίοτυ οὐ [ῃ6 ἘΠρΊ ἢ ΖΕ], 

6.5. ΜΙΠοπ᾿ 5 ἐυεγν τἀλεῤλεγά εἰς ἀϊς ἐαΐδ. 

οὗς --ἀνατίθεσθαι, “{Ππδν ἀπο γοίγαοί [Π6 παηῃγε5 οὗ 5οπὴ6 ΠΟΤῚ {ΠΥ 
παᾶὰ ρῥ]δοβά ἴη {πεῖν ᾿ἰ5ὲ οἵ {πΠϑηᾶ5.᾽ Ὅ]Π16 τηθίαρμου ἴῃ ἀνατίθεσθαι 15 

ἴα κθη ἴτοπὶ 50Π16 σαμηθ Π{κὸ ἀγαιρηίβ, ΠΟΘ ἃ ῬΙΑΥΘΥ γΘ 8}}15 ἃ ΠΟΥ ; 

οἵ, ΡΙαίο Πέῤῥαγελεες 2:9 Ἑ ὥσπερ πεττεύων ἐθέλω ἐν τοῖς λόγοις 

ἀναθέσθαι. 

τοσοῦτον---φροντίζειν, “50 Π{π|6 «Πουρῃς ἀο πον θαϑίουν οὶ {πεὶγ 

[6 η45. ΕὸΥ (Π6 σοηϊῖνα οἵ. 1. 34. 

5. καίτοι-- φανείη, “Απὰ γεῖ, σοπιρατοὰ ἴο ψνηδὲ ροββεββίοῃ οἵ 8]] 
οἴ θΥβ, Ὑν}}} ποΐ ἃ σοοά {ΠἸ6Πη ἀρρθαν πηι ἢ Ἰηογ6 να! αα Ὁ ]6 Ὁ ̓ 

πάγχρηστον, “τι56 [1] [Ὁ 4}1} νου ᾽; οἵ. Ατἱδί, πελαγηπίαης 930 

πάγχρηστον ἄγγος. 

Θ. ἑαυτὸν τάττει... πράξεων, “ Ξἴερ5 ἰπίο (ῃ6 Ὀγεαοἢ ἴο τηδκα ὑρ 8}} 

{Παΐ 15 Ἰδοκίησ ἴο ἢἰβΒ ΠἸΘηα ἰοὺ 1Π6 δαυὶρπγθηΐ οἵ Ῥοίῃ ρτῖναΐς δπὰ 

ῬΆΡΙΠΣς Θπίθυρυβαβ. ΕῸΣ {Π6 πιϑαηΐϊηρ οὗ ἐλλείπειν οἵ. '. 8, ἀπα ἴογ (Πς 

σεηϊίῖνο αἰίαν 1 οἵ, 8. 7 οὐδενὸς λείπεται. 

συμπράττων, “Ὀγν αϊηΐ οἵ ΗἰΞ ἀἰρΙουηαογ ᾿ (Πα ΚΥΠ5). 
7. ἅ, αηϊξοράςηι τούτων, .---- 411 {Παΐ (ῃ6 Παπαβ τηϊηϊβίθυ..., τττοῦ πο δ 

οἵ ἴΠ6868 βουνίςθβ 4065 ἃ {6 ηα [4}] 5ῃοτί ἴῃ σοηίουγιηρ θαπεῆίβ." 

τὰ ὦτα προακούουσι. Χεπορῆομ, κα Ἡοπιοθι, ἔτεα θηο]ν τι565 ἃ 

ΡΙαγαὶ νεγ Ἰ ἃ πδαΐου ρ] γα] βαρ] θεοί. [ἢ [15 βθηΐθησα ἃ ἀδβίγα [Ὁ 

ΒΥ ΠΙΙΠΘΙΓΥ ΤΥ Δοοουηΐ οΥ ἃ ἀδραγίασγα ἔγοπι [Π6 οὐ! πατὺ στὰ]6. Βαΐ 1ἴ 

5. νου ποιίϊοίησ {Ππαΐ σθηθγα] υ, ΘΠ ἃ Ρ] γα] ν ΥὉ 5 564 ψ ἢ ἃ 

ποϑιΐθυ ΡΥ] 5] 6 οῖ, [Π6 σι] 6οῖ σοηνθυβ {Π6 ποίίοη οἵ ἀἰϊδίϊποι πηϊί5. 

ΤῊ ἴῃ ἩΟΥΠΘΓ ἃ Ρ] γα] νοῦ} 15 θα ἢ ποαΐουβ ἀδποῖηρ Ρὶπγαὶ ραγίβ 

οὔ της Ὀοάᾶγ, ε.Ρ. πτερά, χείλεα, μέλεα, οὔατα (οἴ. ὦτα ἴῃ οἷι᾽ Ρα55466). 

δένδρα, “{τι{-ἴγ665,᾿ 45. αϑὰα]; οἵ, 1. 13. 

ν᾽: 

1, ἐξετάζειν---εἴη, “ἴο ῥγαοίίϊθϑ6. 56] [-Ἔχαμηϊπαίίοη, αϑκίπρ οὗ πον 

ΠλΟἢ νά] ἢ6 ννᾶβ ἴο ἢὶβ {τ6ηα5.᾽ 

᾿Αντισθένη. “ΤῊς [Οπηάεν οὗ (πΠ6 Ογηΐς βοῆοοὶ, Απεβί θη 65, ἃ παίϊνα 

οὗ Αἴμθηβ, ἀρρβαῖβ ἴο ἢανα ὈῬεοοπια δοαιαϊηίθα ἢ ϑοογαΐθβ Ἰαΐα ἴῃ 
1, θὰϊ Ἔν αἰϊζουνναγάβ ἴο ἤᾶν οἰππρ ἴο πῖπι νὴ δπη(πιιβίαβεῖς 

ἀενοίίοη, ἱπηϊίαἰπηρ ἢ15. οὐ 684] τϑαβοηΐηρ, ἐπΠουρὴ ποὶ αἰνγαγβ ἱποὺΐ 

8 ΕἸθηγϊεηὶ οἵ οδρι!ουβη 655 ΔΠ6 4 ΟΠ] ηρ. Ηδ σομηπιτοα ἢΪ5 νίενν5 ἴο 
ΤΙ ηρ ἴῃ ναγίοιιβ ἰγθαῖϊθθβ, {Π6 Ἰαηρααρα ἀπὰ βἔγν]α οἵ ὙΠ Οἢ ἀγα πιοβὲ 
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ἈΙΡΉΪΥ Ργαϊβθα. Απποηρ [Π6 ΡᾺρ]]5 οἵ Απεϊβίμεπεβ, Ὀϊορεηθϑ οὔ ϑίπορα 

15 δίοπε Κπονῃ ἴο ἔδπιθ, (Παΐ υνἱτν ἀπά δοσεηΐτγϊς ἱπάϊνιάσα], τ ἤοβα 

ΠΟΔΥΘ6 ΒΟΠΊΟΌΓ, 5[ΓΘΠΡΊΗ οὗ σπαγδοίθυ, δά πη γα Ὁ]8 ανθη ἴῃ ἰΐς ὄχοθϑβθϑ, 

Δη4 ἔγεβῃ δπα νἱρόσοιιβ τηϊη, ἤανε πιδάς Ὠΐπὰ {Πε τηοβὲ ἰγρίοαὶ ἤσττε οἵ 

δποίεπί ατεεοα.... ΤῊ Ογηίοβ τασαγά Παρρίηεϑβ δὰ νἱτίπβ ἃ5 αρβοϊαίε!ν 

Ἰάεηίῖοαὶ. Νοιῃΐηρ 15 σοοά Βαϊ νἱτίαβ, ποίῃϊπρ δῃ δεν] Βαϊ νὶςα ; νυ μαΐ 

ἶ5 παῖ Πογ [Π6 Οὴ6 ΠΟΥ ἴΠ6 ΟἴΠΕΓ 15 [ῸΥ πηδῃ πα βεγεπί, Ὑὴδ ΟΠΙῪ τοα] 

{πὶπρ ΜΉΘ ῬΕΙΟΠΡΒ ἴο τηδῃ 8 πη ; δνθυυτηϊηρ οἶσθα ἰ5 ἃ τηδίευ οὗ 
σμαπσοθ, [π|ε]]Πσεποα ἀπά νἱἰτίαα σοπβεταξα [Π 6 ΟὨΪΥ ΔΥΤΠΟΟΓ ἔγομη ὑγΒ] ἢ 

411 [ῃ6 αἰίδοκς οἵ ἐογίιιπθ τθοο]] ΄---ΖΕΙ.1.ΕῈ, «ϑρεγαΐθς αγιαὶ ἐΐδ «ρεγαΐίε 

,δελοοῖς, Ῥ. 284 54. 

2. ἀξίαι, Ξυιθπβίαπίεϊνε,---“ να]θςἢ᾽ ; ε΄. ὃ. 5 τὸ πλέον τῆς ἀξίας. 

μναῖν. ἼΤΠε μνᾶ (2714) νγὰ5 “8ῃ ο]ά ατεεκ ννεϊρῃΐ, ἀπὰ ἃ βιὰ οἵ 

ΠΟἰΙΠΟα ΤΠΟΠΕΥ͂ 664118] ἴο ἰΐ, (ῃς6 5ἰχιϊείῃη ρατί οὗ ἃ ἰα]επί, πὸ τυ Βῖο ἢ 1ἰ 

ναγεα ἴῃ ναὶ8. ὙΠῸ ηηἤηαπε τοο αγασάγηας. ΤῊ ᾿ηέίσίηβὶς ναὶπα οὗ {πὸ 

Ατες »εέγια οὗ 51] νῈΥ νναβ Ζ33. ὅς. 8α.᾽---ΘΕΥΕΕΕΚΤ. 

καὶ δέκα, “Θνδη ἰδη,᾽ "45 πηι ςἢ ἂ5 (θη. 

Νικίας ὁ Νικηράτου. ΝΊοεῖας (ῃς 5Ξοη οὗ Νἰςδυδίιβ ἴ5 πΠ6 σε] εργαϊεα 

ΑἸΠΘηΐδη βἰδίθβδιηδῃ ἀηα σεπεῖαὶ, ὙΠῸ ἴοοῖϊς ρατέ ἴπ {πε εἐχρεάϊξϊοη ἴο 

ΘΙΘΠΥ ψΏΙΟΉ επαεα 50 αἰξαβϑίγοιβν ἴῃ 413 Β.5σ. Ηε νὰβ ἃ ρτγεαΐ 

οΔρΙΐαΠ15ὲ ἀπα Πδά ἃ νεῖν Ιαῦρὲ πμοϊάϊησ ἰπ [Π6 5 νοῚ τηΐηθβ, νυ] οἢ Πα 

μαὰ οπ ἃ ρεγρείιαὶ ἰβαβα ἔτοπι ἐπε σονεγητηεηΐ, ραγίπηρ (1) ΡαγοΠαβα ΟΥ 

ΕὨίγαποα ΤΠΟΠΘΥ, (11) οπα ἐπεπηίγ-ουστίἢ οὐ {π6 ργοάμποθ. Βείηρ οἵ ἃ 

ΒΙΡΉΪΥ πεύνοιβ ἀἸβροϑβίτοη, ἀπά εηστοββαα ψἸἢ ΡΌΡ]1ο οαγεβ, ΝΊοΪαβ νγὰ5 

ΟἾΪΥ ἴοο φσ]αά ἕο 510-ἰεἰ ἢϊ5 Ποϊάϊησ ἰπ [Π6 τηΐπεβ, ἰορείμευ ἢ 5 

[Ππουβαπᾶ 9] ανεβ Ἔεπηρὶ γα πεῖ, ἴο ϑ βία ἃ ΤὨγδοίαη (Χϑη. οἷς φϑϑείϊ- 

φαϊζδις ἵν. 14). 

ἐπιστάτην, “Δη ἱπερεοίου,᾽ ἰο Ἰἰοοῖκ αἰἴἴεγ Πῖβ ᾿πίεγεβίβ αἵ [Π6 τη]Β65, 
ἜΒΡθοΐ ΠΥ {πε 5]ανεβ ; ἔου ΝΊοἰαϑ᾽β ἰθδηαηΐ Πα ἀρτβεά ἴο πηδϊηΐαίϊπ {Π6Π|, 

ἴο ΡΩΥ͂ πη ΟΡ] ἃ ἀΑΥ͂ ἴογ εαοἢ οἵ ἴΠπϑπη, ἀπά υἱεἰπηδίοθ!Υ ἴο ἀθ] νου ἀρ {ΠΕ 

ΠΟΪῈ ΠαΡΕΥ οὗ ἃ (πουβαπᾶ. Α ὑειὺ σοπἤάεδηςαὶ οἷανε νου θὲ 

τναηϊθα ἔοσυ (815 ἀπο! ἀσγ ; Πεπος Ηἰ5 ΒΙΡΉ ρχῖσθβ. Ρ]υΐασοῃ (Λείας 

ἷν. 1) Ξρεαῖκβ οὔ [με " ἀδηῆρογοιβ ορεγδίϊοηβ ᾿ οἵ [Π6 τηϊπἰπρ Ξρεοι]αΐου (οὐκ 

ἀκινδύνους τὰς ἐργασίας ἔχοντα). 

εἰς τἀργύρεια, “ΤῸΓ {πε 51] ΕΓ τηϊηε5.᾽ ὙῊΘ Ῥγθροβίτοη εἰς 15. ἀξεά 

βοπηδεϊπηεβ ἴο εχρῦεϑβ 8η οδ]εςί; οἵ. συγχοῤαείφία Ψ11|. ἱ. 33 εἰς κάλλος ζῆν 

«ἴτο ᾿ἴγε ἔοσ 5ϑῃονγ.᾽ Τῆδ 5Ξ11νεὺ πιῖπεβ ἡΕῚα 1π ἡ Λαυριωτική “ἴῃ αἰπίτίοι 

οὗ 1,δυτίατη,᾽ 50 ο41164 ἔτομῃ {Ππ6 Ῥεβὲ Κπονῃ οἵ ἃ οἰ πιϑίεσ οὗ Πείρῃ!5 δὲ {Π6 

Ξου ἢ -εαϑὲ Ἔχίγεπηυ οὐ Αἰξςα. ὍὙηε τεηΐβ οὗ [Π86 πηΐηεβ ἔουτηεα ἃ ΜΕΥ 

᾿ηροτίδηξ ᾿ΐειη 'π ἴπΠ6 Αἰμπεπίαη σενεημα, 
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ταλάντου, “11{. δαΐαγιες απ ἴΠδη ἐλε ἐλέγιρ τυεὶραεα, [ἢ 6 Οτεοῖς ἴδυτα 

[ογ (1) τς Βίρῃεδβέ τηθάβαγα οὐ ννεῖρῃς, (11) [ῃ6 ἀεϑίρπαίίοη οὗ ἃ βυπὶ οὗ 
ΠΊΟΏΘΥ ΟΟΠΒΙβηρ Οἵὁ ἃ ΠυΠΊΡΟΥ οἵ οοἱπβ οὐ βία ΠΥ Ἔαπα] ἴο ἴξ 'π Ἰεραὶ 

γνεῖρης ἀπ να]ὰθ. 10 νναὰβ αἰνιἀθα ἰπίο ὕοο ρεζγαξς οὐ ὄοοο ἀγαεάηιαξ. 

Αὐποηρ (ῃς6 αἰβεγθηΐ ἰδ] θηῖ5 ἴῃ 58 ἴπ ὅτεεοα {πε πιοβὲ ψ εν σργεδᾶ 
νγὰ5 ἰῃ6 Ατἰίὶς ἢ 116 ᾿π τίηβὶς ναὶὰς οὐ 1ἢ6 τηδίδ] οσοηϊαϊηδα ἴῃ (ῃϊς στα οὗ 

ΠΠΟΠΘΥ͂ νγὰ5 ἀρουΐ χ( 200 ᾿---ΘΕΥΕΕΚΒΕΥ. Α ἰα]δπί νγὰβ ἃ νεΥῪ ΒΙρῊ ῥσῖσα 

ἴον ἃ 5ἷανε, βεοίηρ {Ππαΐ ἂῃ οὐ ΠΑΥΥ τ πΙηρ-ϑ'ανε οοϑί ἴτοτη ἀρουέ 125 ἴο 

1580 ἀγαοῃπηαβ, δοσογάϊηρ ἴο ΒΟΘΟΪ ἢ 5 σα]συ]αίίοι. 

εἰ ἄρα, “ὙΠ ΕΙΠεὺ ἴεν 4]]...᾿; οἵ, 8.4 πόσου ἄρα. 

3. ἐγὼ γοῦν, “1 αἱ 411] ενεηίϑ8....᾽ γοῦν οἴξζεη ἱπίτοάιϊισεβ ἃ βρβοῖαὶ 

ἰηβίαποθ οἵ ἃ βεηῆθίαὶ κἰαίθιηθηΐ; οἵ. Τῆπο. ἱ. 2, θα, αἰζεσ βιδίϊησ 

ΘΘΠΘΓΑΙ ΡΥΪΠΟΙΡΙ65. αθοιΐ οἤδηραβ οἵ ροριιαίίοη, ἢ6 βαὺϑ :--- τὴν γοῦν 

᾿Αττικὴν ᾧκουν οἱ αὐτοὶ ἀεί “ Αἰεΐσα δὲ Δηγ ταῖα (οὐ 707. ἐχαρη[δ) νγὰβ 

αἰνναγϑ ἰῃΠαὈΙεα ὈῪ (Π6 58 η16 τας, 
τὸν μέν τινα, “5010 ἃ οπα.᾽ 

χρημάτων καὶ πόνων πριαίμην ἄν. Ἐὸτν (ΠῈ σοηϊῖνε οἵ ρτῖσε οἵ, 8 2 
πρίασθαι ταλάντου, ὃ 5 ἀποδῶται τοῦ εὑρόντος, ἰ. 2ο τῶν πόνων πωλοῦσιν. 

Ὑταηβίαίθ :-ττ' Δη4 ἴοσ {Π6 [ΘΠ ἀβῃ!ρ οὗ ἀποίπεῦ 1 νου]Ἱὰ ρίνα 411 [ῃς 
ΠΊΟΠΘΥ Δη4 Ρδῖη5 ἴῃ {Π6 νγου]Ἱά.᾿ 

4. προδιδῶσιν, “ἀεδβετῖ,᾿ “ΤΠγονν ἀρ,᾿ ταῖμεὺ ἔπη “ Ρείγαυ." 

ἄξιος εἶναι, εογισέγεοίίο ααὶ 5671514771, ἃ5 16 ἴῃ6 βεπΐθεποα Παᾶ στη καλῶς 
ἂν ἐξετάζοι---καὶ πειρῷτο ἄν..... 

5. σκοπῶ μὴ ἐπαγωγὸν ἦ, “1 ἱηνεβίίραία, ΤΥ [δα ἰδϑὲ ἴξ 6 

τεπρεϊηρ,᾿ .1.6.. ΧΙ ΤΟμβΙάεΥ νΠθίμογ ᾿ξ Ὀ6. ποῖ (επιρίϊπρ᾽; οἵ. ΘορΉ. 

“μι δέροηδ 1253 εἰσόμεσθα μή τι---καλύπτει “νγῈ 514}} Κπονν ψν μϑίΠοΥ 586 

15. ποῖ μιάϊηρ βοιηδίῃιηρ, 1, “τοὰ σἠαὶἑ ἄμιστυ αὐοιεέ οτ47, γα ἰετί σἦξ ἧς 
ἀίαϊρηρ σογιφί λίγ." 

ἀποδῶται τοῦ εὑρόντος, 5615 Πἰπὶ [ΟΥ νν αὶ Π6 νν}}} ἔδίο,᾽ ||. 20» ἐλε 
Μεολύηρ ῥγίεε᾽; οἴ. φη. Οδεογεορεΐσις 1ϊ. 3 πόσον ἂν οἴει τὰ σὰ κτήματα 

εὑρεῖν πωλούμενα ; “ον πηιοὴ ἀο γοὺ {Πῖηκ γουτ εἤϊβοῖς υγουἹὰ ἔδίοἢ αἱ 

ἃ 56]6 ῦ᾽᾽ Δεβοῃίηεβ 7 φιαγολ. οὔ οὐδὲ τῆς ἀξίας ἕκαστον ἀπεδίδοτο--- 

ἀλλὰ τοῦ ἤδη εὑρίσκοντος ἀπεδίδοτο. ἴδδειι5 ᾿Χχὶϊ. 30 οἰκία εὑρίσκουσα 

δισχιλίας (δραχμάς). 

ὅταν--λαβεῖν, “ὙΠεΠΕν οι {Πεγϑ ἰβ ἃ ομᾶποα οἵ ροιτηρ τηοτς (Πα ἢΐ5 
γθα] να]. 



ΜῈ: 2] ΔΝΟΤΕ5. όρ 

ΥΙ. 

1. ἐδόκει, “Απά 4150 υυτἢ γερατά ἴο ἐεξείπσ [ῃ8 σμαγαοίευ οἵ ἔπεπάς 
νου ννἱπηΐπρ Π6 ββεπιθά ἴο της ἴο ρῖνε υνῖϑε αάνίοβ ἰπ {πὶ [Ὁ]]Οννπρ' 
σοΟηνβαίίοη. 

ὦ Κριτόβουλε. ΟἸΠΟΡ ]ιι5 ννὰ5 [πε 5οη οὗ Οτϊίο (5εε ποίβ οῃ ἰχ. 1): 

θὲ Πα Πδ4 πο ἰαβίβ ἔου ρῃ]Π]οσορῆν, ἀπά, ἴῃ βριίε οἵ ἢϊ5 (δι ποτ᾿ 5 νυ βη 65, 

ΠΕΥΕΥ ὈΕσΔΠῚΘ ἃ ΠΕΙΉΕΥ οὗ (6 ϑοογαίϊς ἱπῆηεὺ οἶγοὶθ, Ὀεὶπρ πόσα 

ΤΟΙΠΑΓΚΑΌ]6 ἔογ Ηἷβ Ρϑύβοπαὶ Ὀεαυΐυ δπηα σαν 1ἰΐε ἔΠδπ ἔἴοσ ἢἷ5 ἱπίεσεβὶ ἴπ 

᾿π16]]εσΐα4} Ρυτγβαϊ5. Ηδ περ]εοίεα ἢἰβ να δηα 5 ργορευίυ, δπὰ νγᾶϑ 

δρί ἴο θὲ ᾿πῆιιεποεά Ὀγ "δά ἔτίεπάβ. ϑοογαίεβ ἴοοϊ [Π6 ρστεαίεβί ἱπίεγεβέ 

ἴῃ πὶ ἀπ βοιρῃξ ἴο ἰτηρτονε ἢΐπι ὈΥ͂ ΤΠΔΠΥ σοπνεβαίίοηϑβ ; 6.6. ἴῃ ΟἿΓ 

Ράββδασα ἢδβ ᾿πβίπιοίβ Π]πῚ 45 ἴο {Π6 Ἅσμοῖςε οὗ π]επάϑ : ἴῃ 1. 111. ῃ6 ὑγαγῆβ 

Βίτη ἀραϊηβί οἵ μεὺ (επιρίδίϊοηβ ; δηὰ ἴπ ἴῃς Οεεογιογεΐσές Ἦδ Ἰδοΐαγεαβ Πἰπὶ 

οἢ {πε τηδηασεπιθηΐ οὗ ργορεσίυ. [πὸ Χεπορῃοπ᾿β ϑγηιῤοσίτεηε (111. το) 

ϑοογαίεβ 15 σαργεβεηίεα 85 δυσαϊηρ, ἴῃ ἃ 5ριγΐ οἵ ὑνἘϊτηβῖοδὶ ἴσον, [μὲ 

Π5 οὐνγῆ ϑαίγυ- Κα σοπηΐθπαηοα νγὰ5 ΒΌΡΟΪΟΥ ἴῃ Ὀεδαίν ἴο {παΐ οἵ {ΠῈ 

Βαπάβοιης (σου 5. ὙΠΟΌΡΉ Πα πανεΐ ἴοοϊς ἴο ΡΒ] ΟΞορῆγ, Οὐ ΟΡ α 5 

τε πηαϊ πα {1 (Π6 αὶ ἃ ξίεδαίαβξί [Πεπα οἵ ϑοογαΐθβ, θεϊηρ ργεβεπέ αἵ {Π6 

{π|4] (ΡΙαίο “2οίοργν 33 Ὁ) ἀπά ἴπ {μ6 ρτίϑοη ( λαδαο 50 8). 

ἄρα---[ητητέον ; νγε 5Ξῃοι4 5Ξ4Υ ἴῃ ἘΠΡΊΞΗ “ Μαβὲ νγε ποῖ βΞεεῖς δ᾽ 

πρῶτον μέν, 3ι14}}}7 ἀπϑινεγεα ΌΥ ἔπειτα δέ, Πετε Ὀγ τί γάρ; ὅστις... 

αἱ {πε θερίππηίηρ οἵ 8 2. 
ἄρχει-- ἀργίας. ὅεε ποία οῃ ἴ. 1 ἐγκράτειαν---πόνου. 
οὐκοῦν τοῦ μὲν --εἶναι, 8 ἰπβίδηςα οὗ μέν τοἰϊία7 147), 5 στατητηδυϊδη5 

08}} 1. ΤῊΘ δέ-οἸΔιιδα σαπ Θαϑ 1] Υ Ὀ6 ΞΡ 164 1π ἱΒουρῃΐ ; οἵ. 8 5 οἶμαι 

μέν. 

ἀφεκτέον, νεγθα] δἀ]εοίϊνε οἵ ἀπέχω, ---' νγε ταυϑὲ ΠΟ] αἱοοί.᾽ 

2. τίγάρ; “ὙὟῈεΙ] {Πεη.’ 
ὅστις δαπανηρός. ΞϑΈΡΡΙΥ “ Μικί γγὲ ἱκβερ αἱοοῦ ἔτοπι οπβ...᾿ 
ὅστις μὴ αὐτάρκης ἐστίν. μή 15 ἀϑεὰ Πεῖα Ῥεσαάιδβα {Π|5 οἰδιβε 15 

τε Δ }ΠΥ σοπαἸ 1018] ; 1.6. ἃ οα56 5 Ξῃρροξβεά,---εἴ τις μὴ αὐτάρκης ἐστίν. 

ΟΕ, ΡΙαίο “4120. 21 Ὁ ἃ μὴ οἶδα, οὐδὲ οἴομαι εἰδέναι (-Ξ εἴ τινα μὴ οἶδα....). 

αὐτάρκης, ᾿π56] 5 Ποϊησ,, “ἰπάερεπάθης οὗ οἰμεῖβ, ορροβεά ἴο 

πολλῶν ἐνδεής (ΡΙαίο εῤπόϊ. 360 Β), 50 4ἰξὸ πεῖε ἴο ὁπ6 γῃὴο δἰνναυϑ 
“γδηῖβ5 βοιποί ῃϊηρ' ἔτοπ Ηἷ5 πεῖσῃθουτβ.᾿ ΤῊΪ5 15 ἃ ὑεγν ἱπηροτίδηξ ϑγογά 

'π {πε ΡΗΠΟΞΟΡΥ οὗ με Ογηΐος, οὗ Αἤβίοι!θ, απᾶ οὗ [πε ϑίοϊςβ, [Ιπ {πε 

Εἰλίες οἵ Ατἱβίοεϊε αὐτάρκεια 15 οπε οὗ [πε ομαγδοίεσίβιϊοβ οἵ ἔπε ΗἸρμεβί 

(οοά, νῃΐοῃ, με βαγβ (1. νἱϊ. 6), “15 μεῖά ἴο θὲ 5εϊξβαβίοίεπί. [Ἢ 

ΔΡΡΙγίπρ [815 ἴθγπὶ νγγε ἄο ποῖ τεραζά ἃ πιδῃ 85 δῃ ἱπαϊν 44] Ιςδάϊηρσ ἃ 

Ε. ΧΕΝ. Μ. 11. ὃ 



γο ΜΕΜΟΚΑΔΊΔΙΑ 21 [νι. 2-- 

ΒΟ] τυ Πἰς, θὰξ νν 6 αἴσο ἰαἶτα αἀσοοιηί οὗ ρατθηΐβ, ΘΠ] άσθη, νυνί, δηᾷ, ἴῃ 

Βῃοσί, {Ἰθηας. ἀπα [6]]ονν -οἰἰΖθὴβ σΘΏΘΥΆΙΥ, βίηοθ πηδῃ 15 παίαγα!!] ν ἃ 

βοοίαὶ Ῥείηρ.... ΕῸΥ (Π6 Ρῥγδβεμί γα ν}}}} ἰακα σοί σε ββεί,ρ ἴο τηθᾶῃ 
ναὶ ὈΥ 1156} τηαῖκο5 ΠΠ| ἀθβίγα Ὁ] 6 ἀπὰ ἴῃ νηΐ οἵ ποιῃϊηρ.᾽ 

μὴ λαμβάνων, “1 Ὡς ἄοε5 ποΐ τϑοεῖνο,--- μή ἀραΐη Ῥεοαιβα οἵ (6 

οοπαϊτοη, 

τὸν μὴ διδόντα. ΟἸΞεῖνα (παΐ ὄνθὴ δῇ δε θυξῖν 6 ραγίϊοῖ ρ]8 πᾶν 
ἴπνόῖϊνε ἃ σοπαάϊζίου, ἃ5 πούς ; ποποα {Π6 μή. 

3. ϑυσσύμβολος (ορροξΞεὰ ἰο εὐσύμβολος, 8 5), “Βατά ἴο ἄθα] ψ ΙΝ, 
"[οπᾷ οἵ ἀτίνίηρ παγὰ Ὀαγραϊηβ.᾽ 

οὐ βούλεται. ϑοπις νγου]Ἱᾶ γτϑδα μή, σοπιρατίησ ὅστις μὴ αὐτάρκης 

ἐστίν αὔονε. Βαΐ {Π6 οἤδηρε 15 ποῖ ΠΘΟΘΕΘΑΙΥ ; (οΥ οὐ βούλεται τηᾶῦ 6 

τερατάβα δἃ5 ομβ νογά τε μογωμίί. ῬΙΠΆ]ΔΥΪΥ ννα βηὰ ἐὰν---οὐ φῆτε “1 

γοὰ ἀδηγ᾽ (Ρ]αίο “1201. 25 Β), εἰ οὐκ ἐᾶς “16 γοι [ογθϊ ̓  (Θορῆ. “2.α 
ΣΙΔ1); - 

αὐϑιν ἈΡΒΪΗ νὴ ἘΠ 1.2: 

4. ὅστις--κερδανεῖ, “ Μιιβί νγγε ΚΕαρ αἱοοῦ ἔγομη οπβ πο, οὐγίηρ ἴο 

ἢΪ5 Ἰονα οἵ τηοπθυ- πα κίηρ, μὰ5 ΠΟ ]εἴβιιγα [ῸΓ δὴν Ὠϊηρ᾽ 6156 νυ μαΐθνου {Πα πὶ 

ἴον αἰβοονοσίηρ {Π6 βοιγοα οὗ Βοιὴ6 ρεῖβοῃδὶ δἀναηΐαρο ἢ 

μηδὲ πρὸς ἕν, εἰηρΠδίῖο ; οἵ. νἱ]ϊ. 14 οὐδ᾽ ὑφ᾽ ἑνός, 1. νἱ. 2 οὐδ᾽ ἂν εἷς 
δοῦλος. 

πρὸς ἕν σχολὴν ποιεῖται. ΟἿ ΠΙ. νἱ. 6 οὐδὲ πρὸς ταῦτά πω 
ἐσχόλασα, ἀπὰ [ῃ6 1, αἰΐη σψαεαγὲ  λτοσοῤλίαε ((ὶςοτο), ψαεαγα 171: ρ)αγιας 
οῤιμς (Ον!ἀ). 

εἰ δέ---ἀντευνεργετεῖν, “Απᾶ ναὶ ἰξ ἃ πιδῃ τὐόγέ ἐο λαῦυε (ἔχοι) 

ποηδ οἵ ἴπεβε ἀδίβοίβ, δαὶ εἷοδς γιοΐ φεΐγιαϊ (ἀνέχεται) Ὀφὶπρ᾽ νυ 611-ἰγβαϊθαὶ 

νυ Ππουΐ ἃ {Ππουρηϊ οἵ ἀοϊηρ' ἃ βευνίοα ἴῃ σϑίαση δ᾽ ΤῊ σμδηρε οὗ τηοοα--- 
ἔχοι, ἀνέχεται---ἰΞ ποίονγογίῃν ; [6 γβᾶβοη 5 {παΐ γεβάοπι ἔγοιὴ ἀδίδοϊβ 

15 τῆοτα ΡΓΟὈ] μη ϊοα] ἔΠδηῃ β[ο ἃ δοαυϊθβοθῆςα ἴῃ Κιηα ἐγθαϊμηθηΐ. 

φροντίζων τοῦ ἀντευεργετεῖν. ΕῸΥ (Π6 σεηϊίῖνα οἵ. 1. 24 ἀπά 34. 

5. οἶμαι μέν, ἀη Θχοο]ϊθηὶ ἰπβίδηος οἵ μέν σοἰίία»γ μ7,2,---Ὶ ἐλίηξ 

(θιῈ 1 ἀο ποῖ αἰῆτγμη)...᾿ ΟἹ, 8 τ. , 

ὃς--ἡ. ἄν ἰς Ξοπηειϊπηθ5 οπ ἐς ἴῃ σοπογαὶ γο]αίϊνα σοπα! οη5 ὙἹ ἢ 

ἴῃς βυθ)] ποῖνα ἴῃ ᾿ἰγυῖς, εἱθρίας, δπὰ αἀγαμηδίίο ροθίγυ, 85 ἴῃ Ηοσηθγ. 

Α ἰδν Ἔχδιηρ 65 οσοὰγ ἰη Ἡ δγοάοιίιϑ ; πα δνϑὴ ἴῃ Αἰξο ργοβα Ἔχοδρίϊοηδὶ 

οΆ565 ΔΥ6 ΟΟΟΔΒΙΟΠΔΙΠΥ ουπα ἴῃ (ῃ6 Μ85. :-τ-θ.Ρ. Θ0Ρἢ. Ο. Ο. 3095 γέροντα 

δ᾽ ὀρθοῦν φλαῦρον, ὃς νέος πέσῃ. Ῥ]αΐο, Ζερές 737 Β οἷς ἦ ἀπα ὅσοις 

μετῇ ᾿--- ΟἈὈΟΟΌΨΙΝ, “7οοαῖς αγιαὶ 7 2γι5ε5, ὃ 540. 

τἀναντία, αἀνογθῖαὶ δσοιϑαῖῖνα, “οὴ ἰῇ 6 οοπίταγγ᾽ ; οἵ, νἱῖ. 8 τούναν- 

τίον “οη ἴῃς σομίχαιγ.᾽ 



ὙΥΣΊ] ΜΝΟΤΖΤ19. τ: 

ἐγκρατὴς. ἡδονῶν. ὅ:66 ποίε οἡ ἷ. 1. 
τῶν διὰ τοῦ σώματος ἡδονῶν, ᾿“Ρ᾽οαβιιτοβ. σοπιίησ (Ὠτοιρ (ἰπς 

πηεάϊιπι οἵ [π6 θοάγ᾽; οἵ. 1. ἵν. 5 τῶν διὰ στόματος ἡδέων, Ρ]αίο Μ᾿ λαεαίγες 

250 Ὁ τῶν διὰ τοῦ σώματος αἰσθήσεων. 

εὔοικος, "κεορίπρ ἃ σοοά Ποιιδε,᾽ “ ροοά τηδπαροῦ ᾿-ττα Ὀοίεογ-ϑαρ- 
Ροτίεα γβρασϊηρ {πάῃ οἰ ΓΠῈΥ εὔορκος “ ἃ τηδη οὗ Πἰ5 νγοχά,᾽ οΥ εὔνους. 

φιλόνεικος-- χρωμένοις, “εαροῖ ποΐ ἰο σοιηθ ὈΘὨΪπα ἴῃ ἀοίηρ ΚΠ 655 

ἴο ἢϊ5 θεπείδοίουβ, 50 85, ὈΥ 411 {Π656 σοοά 4πδ]} 1165, ἰο θῈ πϑεία] ἰο ἢΙ5 

αϑϑοοϊαίοβ.᾽ ΒῸΓ (Π6 Ραγίοῖρίαὶ σοπβίσιοίίοη ἢ ἐλλείπεσθαι οἴ. ἷν. 7 

εὐεργετῶν οὐδενὸς λείπεται. 

7. καὶ ἄνδρα δὴ- εὐεργετήσοντα, “80. αἷΞο νΊΠ τεραγά ἴο ἂπ 

ΟΥΑΙ ΠΑΥΥ τηδῃ, γοῦ πιθᾶῃ {παΐ ποθ 15 ργονϑα ἴο ἰγοαί ἢϊβ οἱά {πἸ6 πη 65 

Ὑ76}1 νν}}} θῈ βισε ἰο θὲ ἃ θεπείδοϊου ἴο ἢἰ5 ἰαίθυ δσαιιαϊπίαῃηοθϑ αἶβο. 
καὶ γὰρ ἵπποις, “ΔΎ, ἴπ [Π6 οαβ6 οἵ Πουβ65 ἴοο....᾽ 
κἄν, καὶ ψ| ἢ ἄλλοις, ἄν ψ ἢ χρῆσθαι. 

8. εἶεν, “ Οταπίεα,᾽ “νΜν6]} "᾿ 

πρῶτον- ποιεῖσθαι, “ ΕἸτϑί ννε πγιιϑί νγαΐοῃ ἔοσ τηδη!οϑίδίϊοηβ οἵ {ΠῈ 

Ὑ}}}} οὗ [Πε6 σοάβ, ννυμείμου {ΠπεῪὺ δαν!βα τι5 ἴο τηαῖκα Πὶπη ἃ ἔπε πά. 

ὅπως οὗτος θηρατέος, “ἴπονν ΠῈ πηιϑὲ Ὀ6 Πυηίεα ἔοτ,᾿ “ον νγα πηδί 
οαρίατε δῖπα᾽ ; οἵ. ὃ 2,8 θηρᾶν τοὺς καλούς τε κἀγαθούς, 8.520 θήραν 

ἀνθρώπων, «πὰ τς ἰαησιιασα οὗ τ1Π6 (ἀο5ρεῖ5 :---- ἱ γ}1}} παῖε γοῦ ἤβῆθΥ5 

οἵ πιδη,᾽ " Ηεποείουί ποιὰ 584]1 οαίοῃ πιθη.ἢ 

Θ. κατὰ πόδας, “οἷοξε οη Πἰ5 ΠΕεΪ5,᾿ 1.6. “Ὺ πυηῆπρ Πΐπα ἀοννη᾽. 

οἵ. 111. χὶ. 8 κύνας ταχείας παρασκευάζονται ἵνα κατὰ πόδας ἁλίσκωνται. 

10. οἷς, 1.6. ἐκείνοις οὕς, τα]αίϊνε αἰ(γαοίίοη ; οἵ. 1. 8 ὧν βούλεται. 

Τιαπϑίαίε :- ὙΠΕΥ 58 Ὁ ἴπετα τα σεγίαϊη ἱποδηίαςοηβ, νυ ἢ [ΠοσῈ ΠΟ 

Κπονν [πθαὶ σμδηΐ ονεῦ ΔΠΥ ΠΟΥ͂ ΜΝ Ί5ἢ Δ Π4 50 πηακα {Π6ηὶ {πεῖν ΠἸθηα5.᾽ 

11. αἱ Σειρῆνες. (Οἵ, Οἰτοεβ ναγηΐϊπρ ἴο Οάγββειιθ ἰῃ ΗΟΙΊΘΓ 

Οὐ. χὶϊ. 39--52 (Μουτῖβ᾽5. ΤΥδηβ] (108) :-- 

Νον ἴῃς ϑίγεηβ ἢγϑξ γε 5Π4}} σοπιε ἴο; απὰ {πεϑε αὔε Ἴνεὴ {δεν 
Ὑηο θεν το ἀπά Βερι!ε 411 ππεηίοικ ἐμαὶ σπάποα ἴο σοπιθ {ΠΕΣ γᾶν. 

Απά Πε {παῖ σοπιεῖῃ ππννᾶτν ἀπα Πϑάγεῖῃ {πὰ 5ίγεπϑ᾽ νοῖσε, 

ΗἰΐΞ υνἱΐε απὰ ἢμῖβ {π|| σμΠ] άγεη ο᾽εὺ Πἰπὶ 584}} πενεσ σα]οῖσα, 

Ἀπά πενεπιοσε Ξίαπα ὃν Πΐπιὶ ἀπά ἢἰβ ΠΑΡΡῪ Ποπιείατε πιεεῖ: 

Βυΐῖ {πε ϑίγεης 584}1} εποβαπὲ πῖπι τ {πεῖν βοὴ {Π6 5ἈΓΗΠ]ν -σνγαεῖ 

ΑΞ ἴπόγε μεν 5ἴς ἴῃ ἐπεὶγ τπεαάονν, μετα σγεαΐῖ μεαρ5 οὗ Ῥοπεβ δροιπά 

ΟΥ ἀεαά τπεη, τοιτίπρ ἴο ποιῃϊπρ ᾿'πβαῖῃ πῈ νγαϑίε 5κὶπ ψγαρρίηρ {Πεπὶ τουπά. 

541] Ὀγν αἱοοῦῖ, δπὰ ἐπε ννγαχ Βοπδγτ-ϑψεεῖ ἢ Ππαηὰ ἀο ποὺ Κπεδά 

Ἴο αποίηξ {ΠῈ βαῖϑ οὗ τῃγ ἔξ!]ονν5, ἰεδὲ ἃ πιᾶῃ οἵ ἔπεπὶ Πεασκεη πὰ μεεά. 

Βας τμοιι 1 τμοὰ ν ]Π]εϑὲ τηϑυ δὲ Πεασκθα: ἰπ ΤΠ ν 58ΠὶΡ {Π6 {τἴπι δπὰ ἢξει 

1,εῖ τποβα τῆν ἔεϊοννς Ὀἰπά πες [11] βίγαῖρ ΒΕ ν᾽ παπᾶ πᾶ ἐξεῖ, 

ὕρτῖρῃε ἴθ ἴῃς βίερ οἵ πε πιαϑῖ, ψνμεγεῖο 1εὲ ἔπε θοπάς θὲ τἰεά ; 

ὝΤΕυ5 Πεατίπρ ἴμῈ νοῖος οἵ ἴῃς ϑίγεης ἴῃ ΟΥ̓ 5μαὶξ ἴποιι δϑϊάς. 

8ὃ---2 
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Ιπ Ηοπιοῦ {ἢ ϑίγοης αὐὸ ἴννο ἴῃ πα οΥ (ὅπα Σειρήνοιιν, Οα. χὶϊ. 5.5, 

νῆσον Σειρήνοιιν, 167). Τιαΐογ νυ ϊζογβ πηαῖκα (Πθπὶ ἴῃγθα. [πὸ ατϑεὶς τί 

(Π6Υ ἀτὸ τοργεβοη θα 5 Οἰγά -υνοπηθῃ, ἴ.6. ν᾿ ἢ (Π 6 ΠΡΡΕΥ ρΡατὶ οἵ (Π 8 ΒΟΑΥ͂ 

ἘΚ {παι οἵ ἃ υνοιθαη, τ ἢ (πς Ἰὸρ5 οὐ Ὀἰγάβ, απα ὑν ἢ οὐ υνἱπουξ ννϊηρδ5. 

ΙΪπ Εἰγιβοαη αὐί {ΠΟΥ ἀγὸ πῸ ἰοηρον (Π6 5ἰηἰβίευ Ὀἰγάς-ννοιπθη, Ὀυΐ 

Ῥοδα  α] τα ἄθη5. ΟΡ Ό πρ ὈῪ {Ποῖγ ῬΥθβθποα 5 γ76}} ἃ5 ΌῪ {Πεῖγ βοηρ. 

Α νδῦὺ ἱπίεγοδίϊηρ Ἔχαιηϊηδίίοη οὐ {Π6 ϑ᾽γθη- την 15 σίνθη ὈΥ̓͂ Μί55 

7. Ε. Ηαττίβοη ἴπ “νέλς οὐ ἐλε Οὐγεσεν, ΡΡ. 1τ46---τ82. “445 Ῥεδυβι! 

πηαὶἀθη5,᾽ 5Π6 νυτὶίθϑ, “1Π6 δποίθπὲ ννου]ὰ Ἰοἴς 115. ϑίγθηβ. Βΐ ἴπ Ἰαίου 
ἄνα ἴΠ6 ΠΊΟΓΑΪ 56 η56. ἄνα ἀραΐη ἀπά ὑνουἹά ποὶ μανε {π8656 Μιβαβ οὗ 

βϑοάποίίοη. ΠΟΙ ἰαϊγ; [ΠΕΣ βοηρ ἐπάρᾶ ἴῃ ἀδβαίῃ, απᾶὰ 50 ἴο {Π6 

Ῥδαιτα] τηαϊάθη νὰ5. ΠΕῪ σίνεη (Π6 [41] οὗ δῇ εν]] 568 τῃηοπβίευ ; ἀπά 

{ππ|5 να πη τῃς ϑίγθη {γαηβίουτηθα ἱπίο {Π6 πηοάθγη πηθυπιαϊά, Βτοιρης 

αἱ ἢιβῖ ρβεύπαρβ ὈῪ ῬΠΗοβηϊοίδη πηαυϊηοὺβ πὶ ἴῃς Εαβί, ἴῃς Ἰαπᾶ οὗ 

ὙΟΠΩ͂ΕΥ ἀπὰ τηγϑίθσυ, {ΠῸῪ ἴοοῖς ἔγεβῃ 5ῆαρθ, ἔγθϑδϑῃ πηθαπίηρ, ἰπ {Π6 ἰαίου 

μὰ ΠΟΪΟοΡῪ οὗ {πΠ6 ατρεκβ ἀπά Ἀογίδηβ, ἀπὰ ᾿ἷνα ἃ5 [σοὶ γ5 δπᾶ 

ὕπάϊπε5 ἴῃ Τϑαΐοηϊς νγαΐοθγβ. ἢ 

τοιάδε τις, "Ξοπηοίμϊησ κα (ῃϊς5.᾿ ΤΙ οὐ ἰοχί οἵ Ἡοιηοῦ (ῃς ϑίγθης᾽ 

50ηρ' Ὀερίηβ δεῦρ᾽ ἄγ᾽ ἰών, ποῖ δεῦρ᾽ ἄγε δή. ΜοττῖΞ τεπάθτβ ἴῃς βοηρ 
5 [Ὁ]Π]ονν5 (Οὐ. χὶϊ. 18.4.--τρ 1) :--- 

Οοπιὶς δίῖῃοτγ, Οὐνϑοϑειις θερτγαϊςε, τποὰ ἔαπια οὔ Ασἤασδη (οϊκ, 

δίαν ες την 5ῃϊρ Ὀεδίάα ἃ5 τπαΐ οὐν 5οηρ ποι πιαγ᾽βὲ Ἠδαυίκθη ἰοτ αν ; 

ΕῸΓ πενοῦ ΒεγεΌ Πα Δην ἴῃ ἃ ὈΙδοῖς ΞΡ ννεπάςεα Πῖβ νναῦ 

τε τῆς ποπεγτσψεεῖ νοῖσς πα πὰ πεαγκεπεὰ τῃδὲ ἰοσιῇ ἔγοπι ἐπ πιουτῃ οὗὨ 5 ἤοινϑ ; 
Ἀπά τῆδη ἴῃ ον ἢς ἀδραγίθειῃ, πὰ πλὴν ἃ τπϊησ ἢς Κπονϑὲ 
ΕὸΥ 41} τῆς τοῦ! ννεὲ ννοῖ οὗ ἐπαΐ εὐϑὲ ἴῃ Τυον τῃς ννἱάς 
Τῆς Αὐρῖνεβ ἀπά τῃς Ὑτοϊαηβ οἵ Οοά πηβὲ πεεᾶς δδϊάς,-- 
Υεα, 4}} πΐπρ5 πὶ Βεγεαίςεσ ἀροὸπ τῆς φαγὶ 584}} θὲ. 

12. τοῖς ἐπ᾽ ἀρετῇ φιλοτιμουμένοις, |1τ.- “(ῃοΞ6 ΨῆΟ τοῖς ἅτη- 

Ῥι[ου5. ογὲ ἃ ὀαξῖὶς ὁ νὶτίαα,᾽ 1.6. “θη οἵ Ποποιγαῦϊα ΔΊ (ἰοη5 ᾽; 

Οὗ 1. Δἢ: 

σχεδόν τι--ἰσχυρός ἐστιν, “Ἰἐοιρν βρθαϊκίηρ γοῖ πιθαῃ {παΐ νγα 

τηϊϑὲ δαἀαρὶ οὐγ ἱποδηϊαι οη5. ἴο φᾷ ἱπαϊνίάϊια], 50 ἰῃαὶ ἤθη ἢδ ἢθαῖβ 

{Π6 πὶ Π6 πηᾶν ποῖ {Π|ΠἸκς ΠΝ ΟΠ ΠΊΘΥ 15 Ιδυρηϊηρ αἱ πη. ΕῸΥ 50 δα (1Π6 

σΠΔΥΠΊ6 1) ὑνου] ἃ ΟἾΪῪ ἴποιγ Παϊγθα ἀπα τνου]ὰ γθρεὶ πιθὴ ἔτοπι Ὠϊτηβεῖ, ἰῇ 

ἢδ Ργαϊβθα ὁπ Ψῆὴο ννὰβ σοηϑβοίοιιβ οἵ θεϊηρ' ΡῬιηΥ, ὑρ]γ, ἀπαὰ δθ]6, ἀπά 
σα] δα Ηΐϊπιὶ (411, Παπάξοιηθ, ἀπα βἰαϊννατσί. 

σχεδόν τι, “Ρτγείν πθαυϊγ,᾿ “ΤΟῸΡῚΪΥ βρεακίηρ, οἴζδη υβϑᾶ ἴο πιο ΓΥ 

ἃ 5ἴαϊθθηΐ σοηἊ]Υ, 5ΟΠΊΘ ΠΠ65 ἴῃ τη δβίυ ἃ5 ἤΘΥΘ, βοιηθίϊπη65 ἴῃ ᾿ΤΟΠΥ. 

13. Περικλῆς --ἐποίει αὐτὴν φιλεῖν αὑτόν, ἜΞρεοἶΑ}}ν ὈΥ ̓ ΐδβ πηᾶτνεῖ- 

Ἰουβ εἸοάιθησθ. ὐτοία σὑϑπηαυκα ΠΟ ἴῃ6 σομιὶς ρΡοεδίβ, ψῆο Βαϊεα 
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Ῥευῖο θβ, ἀπά ψοβα ἰγαᾶθ ἴΐ ννὰβ ἴο ἢπηΐ ἀοννη Ἔν ΥΥ δυπϊπθηΐξ ροϊἸοΐδη, 

Ἔχμασβέ {πα ῖγ Ῥονεῖβ οὐ. Π]Ππβίγαϊίοθ. ἴῃ βείτἰπρ ἔου ἢ Πΐβ ἱτηπιθπβα 
ΒΙΡΓΕΙΠΔΟΥ͂ Δηα 5 ἸΠΡΑΓγΆ]]6] 64 εἰοαιθηςε: “ Οταιίηιβ, Επιρο] 5, Αὐἰϑίο- 
ῬἤΏΔΠ65, 8}1 Πβαγειβ δη 8}} Ἔπθπηϊεβ, βρεαὶς οἵ τη Κα ΟἸγηρίδη Ζευβ 
Βυν]πρ' ἐπαπάεν δηᾶ Πρ ηϊηρ-ἸΠτ Ἡδσαοὶεβ ἀπ ΑΟἢ11165---β {πὶ ΟΠΪΥ 
ΒΡΘαΚΕΥ οἡ ΨΏΟΞΚΒ 11Ρ5 Ρευϑιιαβίομ βαΐ πα γῆ ἰε ἢΪ5 βίίησ ἴῃ [Π6 υϊηᾶς 
οὗ δῖ5 διιάϊθησε. 

ΡΙυΐαγοῃ ἴῃ ἃ ὑγ6]]-Ἰπονγη ράβθασο (2 γζεῖθς α1ὴ βἰαίες {παὶ μδ 

Αἰσο σμαγιηθᾶ ἰῃ6 ΡῬβορὶες ὈΥ 1655 οὐδ} ]8 τηθδηϑ :--τῷ δήμῳ τὰς 

ἡνίας ἀνεὶς ἐπολιτεύετο πρὸς χάριν, ἀεὶ μέν τινα θέαν πανηγυρικὴν ἢ 

ἑστίασιν ἢ πομπὴν εἶναι μηχανώμενος ἐν ἄστει καὶ διαπαιδαγωγῶν οὐκ 

ἀμούσοις ἡδοναῖς τὴν πόλιν “Ηδ σανε {πε γεὶπϑ ἴο {Π6 ρεορὶβ απᾶ Ξῃαρεᾶ 

Ἐϊ5 ῬΟΙΙΟΥ ἴο νη {ΠΕ Ὶγ ἕανουσ, σοπίσινίησ [παξ ἔἤθγα 5ῃου]α ΑἸ νναγβ θῈ ἴῃ 

1Π6 οἷΕΥ 5οπιθ Ρ.Ρ]Ϊο βἤονν, ἐεδίϊναι, Οὐ Ῥγοσθββίοῃ, ἀπᾶ πυγϑῖηρ {ΠῸ 

οἰ σε πβ ἴῃ τοἢπεά ρ]εαβιγεβ. ὍΤῊε ἰαβὶ ἔενν νγογᾶς οὗ Ρ] αἴαγο μ᾿ β βἰαϊθιηεηὶ 

σοπίαϊῃ πηοτα ἔγατῃ ἴΠπᾶπ [Π6 ἰδὰπε ἡ Ἱἢ νῃ]οἢ 6 Ῥερσίηβ. Ὑπυογάϊάες 

[6115 τι5. (11. 65) {Παὶ Ῥεσυίοϊες ἀϊά ποῖ βρεὰκ στ [Πδ νίαν οὗ συτγνίηρσ 

ἔανουγ, Ραΐ (Πα 8 Παδά βυῇβῆοϊεπί βεηβε οὗ ἀστ!Υ ἐνεη ἴο Ὀτάνεα {πεῖν 

ἀρ θαβισα οἢ οσοαβίοη. Τῆηαε σγεαΐ ἤπΠθσγα] 5ρΈθ ἢ 5ἤοννβ, δ ατοίβ 

5Άγ5, “8Π ΔΗΧΙΟΙΙ5 ΟΔΥΘ (ῸὉΓ {Π6 τβογθαίίοη δηᾶ σοτηΐοτί οἵ [Π6 οἰτ]ΖΘη8, 

Ῥαξ πο ἀϊβροβι(ίοη ἴο ετηδποῖραίε ἴΠετὰ ἔγοτη δοῖῖνε οὈ]σαιϊοη---ἀηα Ἰεαβὶ 

οὗ 811, δὴν 1ῖάβα οἵ ἀἰβρεηβίησ νυ Ἱἢ 5Ὲ ΟΠ δον! ὈΥ ἰάγσεββεβ οὐξ οὗ {πε 

τανθηῖα.᾽ 

ἐπίσταιτο ἐποίει. “1π (ῃς ογαΐξέο οὐϊϊγηα οἸαυβεβ ἀδρεπᾶάεηξς οἡ 
80 Πἰβίουϊοαὶ ἴβξηβε Ρᾷβ5 ἱπίο {ῃ6 ορίαϊϊνε ; Ὀὺΐ ποΐ 1[ ἴῃ {πΠ6 ογαΐῖο 

γεεία ἴπδῪ ννοι]α μανε θεθη ἴῃ {Π6 ᾿τηρεγίεοϊ οὐ δουῖδί οὗ {π6Ὸ ἱπήϊοαδίίνα, 

ἴῃ ψνῃΪοἢ σαβε5 ἴῃοβα ἰουτηβ οἵ (Π6 νεγρ ατα τείαϊπε '᾿--ΜΑῦνιο. [ἢ 

ογαΐίο γεεία ἴῃ 6 ψοτάς, ἂς. ΚΠ πεὺ ροϊηῖβ ουΐ, νου Πᾶνα στὰπ Περικλῆς 

πολλὰς ἐπῳδὰς ἐπίσταται, ἃς--- ἐποίει. 

μὰ Δι αὐτῇ, νν 611 σίνεη ὈῪ Μὲ Τλαῖκγηβ :-- ΑΠ, {παὲ νγαβ ποῖ ὈῪ 
Ἰποαηΐαςίοη αἱ 41]. Ὑμαΐῖ πε αἰὰ ννὰβ ἴο βποῖγοϊθ οἱἱστ οἷζἵυ ψ ἢ δὴ 

διησϊεῖ οἵ βανίηρ νἱτίας,᾽---ἰ. 6, (1) ἴῃ6 νν4}15. οἵ Αἴπεης (Τὰς. 1. 93), 

Ἔβρθοῖδ!ν τῃς ἐοτιϊβοδίϊοη οἵ Ῥείΐγαθιιβ, ἀπά (11) [6 "νοοάξῃ ψ4]}}᾽ 

(Ηετοά. νἱῖϊ. 143}, νἱΖ. {πῈ ᾿Ἰηἰγοάποξίοη οὗ ἃ Ιασσα ρεγιηδηθηΐ ἤδεϊ. 

περιάψας τι ἀγαθὸν αὐτῇ. (ἐ, ΡΙαίο Δεῤιόϊ. 4.16 Β οὐδ᾽ αὖ ἐπῳδαὶ 
οὐδὲ περίαπτα “Δτηυ]εί5,᾽ 11{. “ΓΠηρβ. πὰπρ τουπά {πὸ πεοὶς.᾽ ΟἿ αἶβο 

Τ)επιοβίῃ. Ρ. 46ο ἀντὶ καλῆς δόξης αἰσχρὰν περιάπτειν τῇ πόλει, ἃ ἰτεχφιιεηΐ 

τηδίδρμου ἴῃ ατεεκ, 

14. εἰ μέλλομεν---κτήσασθαι, “1 ννε ἅτε ἴο ρσεί.᾿ ὙὍΠε ετηθηάδίϊοη 

κτήσεσθαι ἰ5 ὈΥ ΤΟ Τηφ8Πη5 πεοδβϑαῖγ, Τδδοῃαδῖβ Ψ1]} Πηα βοῖὴς ἐχοε]]εηΐ 
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τοπλαν κα οἡ (Π6 σοπδοίτγαοιοης οἵ μέλλω ἰη Ρτοῖ, Ρ]αι᾽5. αὐίίοϊα τὰ (ἢ ς 

"ον αὶ οὐ λίοίονγν, νοὶ. χχὶ., ΡΡ. 39---44- 

156. ῥήτορας, οἴϊεη, ἃ5 Ποῖα, ἴῃ ἃ θα 5656,  ΒΡθθοἢ ΠΟ ρΘΓ5.᾽ 

δημηγόροις, ρΈΠΟΙΆΪΥ ἴῃ ἃ Ὀαὰ 56ηβθ, “πιο ογαΐογβ, θὰΐ δτδ 

"ογδίουβ.ἢ 

16. ἄρ᾽ οὖν-- ποιεῖσθαι, “ΤἼΏΘΩ ΓαγΠ6γ--οἰη γθίθγεησθ ἴο {Π| πιαίίθυ 

"6 ἃτὸ αἰδοιδβδίηρ---ο γοὰ Κηονν οὗ ΔΎ ΠΟ, 1561655 {πϑιηβαῖναϑ, οὰπ 

φαίη ἀβοίι] ἐγ π 5 δ᾽ 
ἐκεῖνο---εἰ ἔστιν, “πονν {παΐ ννὰ πᾶνε σοί {πι5 [αν (ἤδη), [Π15 φαδβέϊοη 

ἰηϊδγοϑίβ ἢ16, νἷΖ. νν ΠΟΙ ΠΟΥ ἰξ 15 ΡΟΒ510]8....᾽ 

ἐξ ἑτοίμου, 1|1{. “5ἰαγιῖησ το πὰ γα! η655,᾽ 1.6. γα γ,᾿ “αἱ οποοθ᾽; 

οἵ. σνγοῤαειίεία ν. Ἰἰϊ. 57 ἐξ ἑτοιμοτάτου διώκειν. (. 1. 20 ἐκ τοῦ παρα- 

χρῆμα, αἶξο ἐκ τοῦ εἰκότος “ἴῃ 41} 11Πκ6]]Ποοά,᾿ ἐκ τοῦ αὐτομάτου “ὈΥ 

ἀσοϊάεηϊξ, ἀπὰ 1 αι ἐχ εονῤοσίέο, εχ ἐνιῤγοῦῖδο. 

17. ὃ ταράττει σε--ὅτι, ᾿ΥΥΠαΐ ἰγοι!}]65 γοι 15 {Π6 ἕδος {Παΐ.....᾿ 

χαλεπώτερον ---ἀνθρώπων, “ ἀδαἸηρ᾽ τηογο ΠΑΥΒΉΪΥ ΜΠ ὁη6 ἀποῖΠ ον 

τπαπ {Π6Ὺ νγοι α νυ ἢ αςου]ν νου] 655 [8] οννβ.᾽ 

18. ἰδιῶται. Τιοηοῦ (δμεαν οΓ ΠΡ ογας, Ρ. 85) Πᾶβ βοῃηβ σοοά 

τοπα 5 οἡ 1ῃς Πἰβίουυ οἵ {Π|5 ννογά, νυν] οἢ, 85 ἢ6 βαγ5, 15 "ρα πἀδηι]ν 

σπαγδοϊοτβες οὐ ἄτσϑεὶς Πς6.᾽ 

(0) [τ πιθδηβ ἃ “ργίναία 1 ᾽ν 411] 5. αἸβεϊ πρ  ᾿5η6α ἔγοπὶ οπα οἹο πο 

νἱτ οδῆος (1ἴη Οὐν ράββασθ, ἔγοπὶ (ἢ. ἀρρτοραίθ, πόλι). [ἡ [ἢϊς5 1ἴς 

ΡΥ ΠΊΑΥΥ τι58. ἴζ 15 ΟΟΟΑΒΙ ΟΠΑ]]Υ [οὐ ἴῃ ΕΉρ] 5, ΤΊ5. ΓΘγαπιΥ ΤΑ ]ον 

58 γ5, “ΗΠΉΠΠΥ 15. ἃ ἥπΐγ, ἃ ἀπίγ. ἴῃ ρτθαΐ οὔθθ 45 γ}0ὲ}} ἂς ἴῃ 

ζαἸοίς." 

(1) Ιε ἀεποίεβ αῃ “ Ἰπι6]] οί αν ἀπο χογοϊβθα ρϑύβοη ̓  (ϑομηθϊ πη65 

ἃ "ἸαΥπηΔη ᾿ 5 Ορροβϑά ἴο ἃ Ὀγο(Ἐϑϑ! ΟΠ Δ])---ἰ 5. ΒΘ ἀΥΎ βθῆβα θθδυηρ 

νυ Ἰ[Π655 ἴο ἃ σοηνϊοίίοη ἄθθρ ἴῃ {π6 Οσρεὶς νηϊπα οἵ ἐῃ6 ἰη]5ρθηβαὈ]θηθος 

οἵ ΡυὈ]ῖς Ππἴθ, ὄνθὴ ἴο ἃ τρῃςϊ ἀθνθὶορηιθηΐ οἵ (μς Ἰη6]]6οῖ. Ῥγοῦ. ϑκοαῖ 
γΘίουβ ἴο αὶ Οογ. χὶν. τό, νυ μθτο (Π8 Ν α]σαΐθ Πα5 ἡρεένε ἑα οίας απιὰ ΝΟ 
“τ ῥαςσς οἵ δὴ ζανοί᾽ (,4. Κ΄. “τὰς τοοῦι οἵ [Π6 ππ]δαγπβα ἢ. 

(1) Οὐτΐ οτγάϊπαγν τι56 οἱ {πὸ ννογτὰ [οὐ μα ἐἰθβοϊθπξ ἴῃ ἱπίβ]θοὶ ἰ5 
ΟὨΪΥ {Π15 ΒΘοοΠαΥν 56 η56 ΡΒ Θα ἃ ΠΠ 116 Πιυτῃου. 

προσιέμεναι, ᾿ φαηλϊτ{πρ΄,᾿ “ἀρρτονίηρσ᾽; οὗ, νῖϊ. τα, ν]1]. 5. 

19. οὔτε 5Ποι 4 »Ὲ αῃηδινοιθὰ ὈῪ ἀποίῃμοι οὔτε. Βαΐ [Π6 βθηΐθποθ 

5. Ῥγόκθη οἵ Ὀγ {Π6 Ἰηϊοτγοσαίίοη νυ Πΐο ἢ [ΟὉ]]ονν5. ΔΝΥ̓μαΐ ννουϊὰ αν 
θέ {Ππ6 οὔτε βθηΐθησε ἰ5 ρίνθη αἱ (Π6 θερὶπηΐηρ οἵ 8 20. 

20. στασιάζουσι περὶ τοῦ πρωτεύειν. Ἴδε ον 5 νυγοιρης ΒΥ 
ΡΑΤΙΥ ΒΡ Ἶ ἴῃ ἴῃς Οὐδ θκ οἰτἴδ5 ἄγ ραϊηϊθα ἴῃ Ἰανϊἃ σοἸουγ5 ἣν Τπυογάϊά 685 
(1, 82:-ς8}), Τῆι [Ο]]οννηρ ραββαρθ ([τοὰ οαρ. 82) Ὀδαῖθ οἢ Οἱ 
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βεηΐθποα :-- ΤΠ6 Ἰεδάδιβ οἡ εἰ ΠΥ δἰάθ τἰϑε βρεοίοιις ἤᾶτηθβ, (Π 6 οΠ6 

ΡΑΙΥ͂ Ρτοίεϑϑιπρ ἴο ὩρΡΠΟ]α {Π6 σοηϑιϊ πο πα] δα} 1γ οὗ [πς6 τηδην, [ἢ 8 

ΟΙΠΕΥ ἴῃ νυιβάομη οἵ δὴ δγίβίοοσδου, ψνἢ1]86 ἴΠῈῪ πιαᾶθ {πεῸ ρα ]ῖς 

ἰηίεγαβίβ, ἰο ὑΠΊΟἢ ἴπ παπια [ΠΘΥ νγαγα ἀδθνοίε, ἴῃ Ὑθδ] ΠΥ {πεῖν ῥυῖζθ. 

ΘυΓνίηρσ ἴῃ ΘΥΕΙΥ ΜΑΥ ἴο Ονθυσοιηθ δᾷο ἢ Οἴμοι, {ΠΕῪ σοτηγηϊεα [ῃ6 

τηοϑ ΠΟ 5(ΓΟΙ5. ΟΥΠΊΘ5,...ΠΘΙΓΠΘΥ ῬΑΥΓΥ ΟὈΒουν ηρ' ΔΠΥ ἀδἤηϊία Ἰἰτηϊ5 

ΘἰΠοὺ οὗ Ἰπδίϊσθ οὐ ῬαΌ]Πς ἀχραεάϊεμου, ας Ῥοῖῃ Δ11|κ τηαϊκίηρ [Π6 

οαρτῖοα οἵ {Π6 πιοτηθηΐ {πε ῖγ ’ανν. ἘΠ ΟΥ ὈΥ [Π6 ΠΕΙΡ οἵ ἂπ υητὶρῃΐθοιιβ 

βεηΐίθποα, Οὐ ρσαβρίηρ ΡΟΥΘΥ ὙΠ (Π6 βίγοηρ Παηά, [ΠΟΥ ὑγετα βαροῦ ἴο 

βαίαΐα {Π6 ᾿τηρδίϊεποα οἵ ρανίγ-βρισιί. Νειῖπου [αοξΐοη οαγοά ἔου το] σίοη ; 

Ὀαΐ ΔΗΥ ἰαϊν ργαίεποθ ν᾽ ΠΙΟἢ ϑιισοεε 4 ἴῃ εἤβοίηρ᾽ Ξοπια οὐ ΐοι5 ραγροβα 
νγὰ5 συεαίυ ἰαπ6α ᾿ (νει 5 Τ δ 5] αἰ] 0). 

φθονοῦντες ἑαυτοῖς μισοῦσιν ἀλλήλους. ὙΤΠδ τεῆεχῖνε δηα γβοϊρτοοαὶ 

ῬΙΟΠΟΙΠ5 Δ1ΥΘ 5ΟΠΊΘΕΪΠ165 ᾿5664 1Πα ἰΞοΥ πη Πδίθ]υ ; οἵ, νἱϊ. 12 ἀντὲ ὑῴφορω- 

μένων ἑαυτοὺς ἡδέως ἀλλήλους ἑώρων. 

2ΊἽ. ποικίλως. ΕἾΟΠὶ [5 ΡΥΪΠΊΔΥΥ πιθαηΐηρ “ΤηΔΠΥ-ΟΟ͵ου γε ̓  

ποικίλος σΟΥη65 ἴο τη 6 δῇ “πη δη]Ο]4,᾽ {Π6ῃ “ ᾿πτἰοδία,᾿ " ρϑίγιϑε ᾿ ; οἵ. 1]. 

ΙΟ αιμα ΟδεογοησΣ Χν]. 3 ὃ λέγουσι ποικιλώτατον τῆς γεωργίας εἶναι 

“ΕΠ α πιοϑβὲ ἱπίγϊσαϊα {πῖπρ 'ῃ ΒΒ Παγγ.ἢ 

τὰ δὲ πολεμικά-- φθόνος. Μτ Παϊκγης ροϊπίς ουἱ [Πα [πε ἀϊοιίοη 15 
Ροβίῖσαὶ, ἀπά ἰγαηϑ]αίθϑ {Ππ|5 :---- Βαΐ {Πθγα ἀγα βεεαβ οὗ νγᾶσ ἱπηρ]απίεα 

4|5ο. ὍΠηα βατηδ οβ]βοίβ Ῥείησ τεσαγάθα 45 Ῥδϑαις1 1] ΟΥ ἀσυθθα Ὁ ]6 ὈΥ 8]] 

ΑἸ Κα, {Πὰν ἄἀο Ῥαίι]8 ΟΣ {ΠΕῚΓ ῬΟββεββίοη ; ἃ βριίτς οὗ ἀϊδιιπίοπ επίευβ, 

ἀηα {ΠῸ Ραγίῖαβ τάησα {ΠΟ ΊβΕν 65 ἴῃ δάνειβε οαπηρ5. ΠΙβοουά δηά δῆρου 

ΒΟῸΠΕ ἃ ποίε οὗ νγαῦ ; {Π6 ραββίοῃ οἵ τηοσα- πανίηρσ, βία ἢ] 655 ἀνδυῖοθ, 

[Ὠγεαΐβηβ ΠΟβΕ ΠΥ ; Δη4 ΘηνΥῪ ἴ5 ἃ παίθμι]! Πεηά. 

πολεμικὸν-- ἔρις καὶ ὀργή. ΜΙΝ (Πἰς δηα ἐπε ἴνο [ΟἹ] ον ίησ 

βϑηΐθησαβ οἵ. 11]. τ χρησιμώτερον νομίζουσι χρήματα. 

22. διὰ- -διαδυομένη, “5Ξ[εα]ῖπρ ᾽π [ΠγΟῸΡῊ 411 {Π656. Ραττίεγβ." (ΟἿ. 

Πϊδαοηε νὶϊ. ἢ “" Ἐπίθηηρσ Ἰηΐο ΠΟΙῪ 5οι}5 5π6 (54 οπι) πα κοί {Πϑτὴ 

{πε η45 οἵ (οὐ ἀπά ρΡτορμείβ. 

23. εἰς τὸ μεταμελησόμενον, “ἴο τεγηοῖβα ἴῃ (ῃς [αἴπτα,᾿ ἔου εἰς τὸ 

μεταμελήσεσθαι. ὍΠ6 ρατίϊοῖρα νι (Π6 ἁγίϊο]α 15 βουπθίϊπηδ5 ἀξεὰ 

ὙΠ ΠΕΥΘ γα 5ῃουἹα εχρεοΐ (η6 δυίϊσαϊαγ ᾿πἤπηϊῖνε ; οἵ. Το. ν. 9. τοῦ 

ὑπαπιέναι πλέον ἢ τοῦ μένοντος ([οΥ τοῦ μένειν) τὴν διάνοιαν ἔχουσιν, 

Ϊ.. 142 ἐν τῷ μὴ μελετῶντι “ἴῃ [Π6 ΑΌΞεΠποα οὗ ργαοίῖςοβ. 

οἰκεῖα, “45 {Πεῖγ οὐγπ᾽; οἵ, {π6 ρσόνειν κοινὰ τὰ τῶν φίλων. 

24. τῶν πολιτικών τιμῶν, ρατγιἴνα σϑηϊῖνα νυ] κοινωνούς. ὙΠ6 

ψνΟΥα τιμαί ἀςποίεβ “" οἴδοεβ οὐ αἱρσηῖν ̓; οἵ. Τιαῖίη ΔογιογεΣ ἀπά Ῥ]δίο 
“12ο]. 35.8 ἔν τε ταῖς ἀρχαῖς καὶ ταῖς ἄλλαις τιμαῖς, 
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ἡδυπαθεῖν, 11{. “ἴο πᾶνε Ρ]εαϑβδηΐ ἰτραϊπιθηΐ, 1.6. "ἴο ᾿νε ἴῃ Ἰυχαγυ," 

ἐδ ορροβίίς οἵ κακοπαθεῖν " ἴο ἐπάιτε Παγάπεβδ5, 

25. τοῖς φίλοις τὰ δίκαια βοηθεῖν, “ἴο Πεὶρ 5 ἔγεηἀ5 ἴο {πεῖν 

Ἶυδὲ τίρμί5.᾽ τὰ δίκαια 15 οορπαία δοσιβαίϊνα. 

ἄρξας, "πανίηρ οὐαϊπεά οβῆσθ.᾽ ἄρχω πηξᾶῃ5 “1 Βοϊὰ οἵῆες᾽; οἵ. 

βασιλεύω “1 απὶ Κίηρ,᾽ ἐβασίλευσα “1 Ὀερδπλε κιηρ᾽; πλουτῶ “1 Δδηὶ 

το, ἐπλούτησα “1 Ὀεοαπια τίς. Α5 ΟΘοοάνϊπη ρΡαῖ5 ἴξ, [ῃ6 δοτῖϑβὲ οἵ 

γοιὺς ὙΠ οἢ ἀδποίς ἃ οἴαϊε οὐ σοπά το σα Π ΘΓ] ἜΧΡΓΘ5565 (Π 6 δηΐγαποα 

ἱπίο {παΐ ϑίαίε οὐ οοπαϊίοη. 

ἀγαθόν τι--τὴν πατρίδα. ΕῸΓ (πε ἄοιθ]ς δοοιβαίίνε οἵ. 11, 9. 
26. πάντας- ἀγῶνας-- ἐνίκων. ἘῸΓ [Π15 σορτιαίε ἀσοιιπαίνα οἵ. [Π6 

ῬἈγαβθϑ ᾿Ολύμπια νικᾶν “ἴο ν»ῖη δὴ ΟἸγρὶς νἱοίοτγ,᾿ ψήφισμα νικᾶν “ἴο 

ΟΔΥΤΥ ἃ ἄφοτοθο, δπᾶ (ἢ 1, δἰη φέγεεδγε ςῥογιδῖο)1 67): " ἴο νη ἃ νγαροτ. 

ἐκεῖ μέν, 1.6. 1η {Π6 ρα π165. 

οὐκ ἐῶσι. ὍΤῊδ 5ι]εοΐ 15 ποΐ Ἔἐχργεϑββᾶ ; Ῥαΐ “τΠ6 βίθνναγάβ οἵ {Π6 

θαμηθ5 ̓  οδἢ Ὀ6 ΘΑΒΙΥ ΞῸρρ]ϊαα ἔγοηὶ {Π6 οσοηίοδχί. 

ἐν τοῖς πολιτικοῖς, ΞΡΡΙΥ ἀγῶσι, ἀπᾶ {ταηδ]αῖς “πὶ [Πη6 Ρο]οα] 

ΠΤ ΌΥΝ 

κτησάμενον. ΤῊΕ ΕἸ ΡΠ α515 15 ου {Π6 ραγίϊοῖρ]θ, νμ]οἢ ἀρτθοβ τ ἢ 
τινά απάετοίοοά. Τγδηβὶαίε : "ΟἹ σοῦγβα 'ξ τησβδί Ὀ6 Ὀεπδῇοϊαὶ (ῃδί ἃ 

ΡΟΙ ἰοαη 5Που]ὰ μαννα {πε Ὀαϑί τηθῃ 85 ἢΐ5 {τ 6 πα5.᾽ ((. ποίβ οἱ 11. 1. 

τῶν πράξεων, “ἴῃ ἰδ ΡΟ] ἶσ4] δἰ η15.᾿ 

27. καὶ τούτων πλειόνων, “απὰ {Πε656 ἴοο ἴῃ στξαίθυ Πα π θοΥϑ᾽; οἵ. 

᾿ϊ. 5 καὶ ταῦτα πλεῖστα. : 

καὶ μήν, Απά γεῖ; ἱπίτοάποϊηρ ἃ ροϊηΐ ποῖ ἴο Ὀ6 Ραβϑβᾶ ονεὺ ; εἴ. 

11, ἃ. 
ἐλάττονας. ΞϑΌΡΡΙΥ ὄντας ἔτοπὶ πλείονας ὄντας. 

28. ἴσως--ἔχοιμι, “Απά ΡῬεγπδαρ5 1 ἴοο πηϊσῃξ θ6 80]6 ἴο Πεὶρ γοι 

ἴπ γοιγ παηΐ ἴου [Π6 θαι] ἀπ ροοᾶ.᾽ Εὸγ συλλαβεῖν οἴ, 8 37. 

διὰ τὸ ἐρωτικὸς εἶναι,  Ὀεοᾶιι56 1 Δ ἃ νοΐδτν οἵ Ετοβ.᾽ ϑοογαίεβ ἴς 
ἃ “Ἰονεῖ οἵ 5015. “1 ΧΘΠΟρΡΠ ΟΠ’ 5 βαγφηθί 6 94}15 Πϊπιςο ἃ θιασώτης 
οἵ Ετοβ, δὴ δἀδρί 'π 8}} 1ονεἾβ πιγϑίοσιος, δηα ἄφοϊαγθϑ {Παὶ μ6 σαπηοὶ 

τοι ΘΠ. 61 [Πς6 {{π16 αἴ ἡν Πϊο ἢ) Π6 νγὰβ ποῖ ἴῃ ἴον νυ] 5ΟπῚ6 οὴδ ΟΥ οἴδογ. 

Ιη τς 7 ἄδασὲς ἀραῖῃ Π6 (6115 ὰἃ5. {Παὶ (Π6 ΟΠ]Ὺ βοίθησε ἢθ 15 ἱπογουρὮ]ν 

αοαπαϊηϊθα ὙΠ 5 ἴῃς Εγοίϊο, ὦ 2007 ἐλίγι, ὁπ Δὶς στυν (σμικροῦ 

τινὸς μαθήματος). ΝΕΙΓΠΘΥ πηιιδὲ ννῈ ἰουρεὶ {Π6 δἰοαιθπὶ ρεγογαίίοη οἵ 

[15 ΒΡΘΘΟΝ ἴῃ Ρ]αΐοΒ δγφηεῤοσίμηι Ἱτττκαὶ αὐτὸς τιμῶ τὰ ἐρωτικὰ καὶ 

διαφερόντως ἀσκώ.. καὶ νῦν τε καὶ ἀεὶ ἐγκωμιάζω τὴν δύναμιν καὶ ἀνδρείαν 

τοῦ "Ερωτος καθ᾽ ὅσον οἷός τέ εἰμι.... ὙΠπαὶ ϑοογαῖοβ νναὰβ ἴο βοιὴβ δχίθπί 
βουϊουθ. ἴῃ Ὀγοίοβϑίηρ ΗΠ Π]56} (ῃς νοΐδιν οὐ Ἐτγοβ {πϑγθ οαπ Ὀ6 ΠΠ||6 

Ρος 



ΥἹ. 28] ΜΝΟΤΈ 5. ἡ 

ἄουθι. Βαϊ νι (5 βευϊοιιβηθθβ νγὰ5 ΠΪΧΕΩ͂ ἱἴπ ἰαῦρε πηδάβιγα {Παᾶΐ 

Βυπήογοι5 αἢεοίαίίοη οἵ 44} 1{16θ {ΠῸ6 ορροβὶίε οἵ ἢὶβ οὐνῃ ἡ ΠΙοἢ {πὲ 

Οτξεῖς Κπενν 45 {πΠεῸ εἰρωνεία οἵ ϑοογαίεβ. [1ης6]] οί Πγ {Π6 δοιίεβε 

Τῆ8η οὗ Πἰβ ἀρε, 6 στϑργεβϑεηΐβ ΠΙ Πη56][ [ἢ 411] σοπηραηΐϊεβ 45 {πΠ6 ἀ]16ϑΐ 

Ῥεύβοη ργεβεπί. Μοχδὶ]ν {πε ρυγαβί, Πα αἴΐεοίβ ἴο θὲ {ῃε 5]ανε οἵ ραβϑίοῃ, 
δηᾶ Βούγοννϑ {Π6 ἰδηρσταρσε οὗ ρα]]δηίγν ἴο ἀδβοσῖθε ἃ Ῥαπθνοΐθποα ἴοο δχ- 

ΔΙ ἰ6ἀ ἕο {Π6 σοπηρυεπεηβίοη οὗ ἢΪβ σοπί ει ρογαυῦ β΄ ---Υ. Η. ΤΉΟΜΡΒΟΝ, 

Ῥ]αίο᾽ς δ» ιαφαίγισ, ΡΡ. 152, 153. 

δεινῶς, “ννεἰγά]γ,᾿ “τα σ ΕΠν.᾿ 

ὧν ἂν ἐπιθυμήσω ἀνθρώπων. ἘῸΓ πε αἰἰγασίίοπ οἵ {Π6 απίεσεάεης 

ἴο {Π6 σαβε οὗ {πε τεϊαΐϊνε οἵ. Τγϑῖαβ χὶχ. 40 τὴν οὐσίαν ἣν κατέλιπεν οὐ 
πλείονος ἀξία ἐστίν. 

ὅλος--συνουσίας, “ Ηεατὲ ἀπά 5011] 1 Ξρεβᾶ ἴο ἴονε πᾶ Ρὲ Ἰονεά ἴῃ 

τείασγη, ἴο ἀδϑῖγα δπα ὈῈ ἀβϑιγεά, ἴο γξαση ἴου {Πεὶγ βοοϊείυ δηᾶ ἴῃ τεΐαση 

ἴο ἀύοιιβα ἃ ΠΠΚῈ γεδυπίηρ [ῸΥ τηΐπα.ὕ 

ὅλος. ΕῸΥ {Π15 ργεάϊοαίίνε τι5ε οἵ ὅλος οἵ. ΡΟΙΪΥΡὶτ5 111. 94. 1Ιο πρὸς 

τὸ διακινδυνεύειν ὅλος καὶ πᾶς ἦν πιὰ (Δεβαγ Φεί,. (αἰ. νὶ. 5. Ζοΐμες δὲ 1671 

εἰ αγιΐγγ0 171 ὄφει ἐγ15 1571. 

φιλῶν .---ἀντιφιλεῖσθαι. ΤΙη Ρ]αίο᾽5 .ὁγηιῤονσίτηι ϑοογαῖθβ τη θη 105 

ΑἸΟΙΡΙ 465 5 ἴπε βρεοῖδὶ οὔ]εοΐ οὗ ἢϊ5 δἤξοίίοῃ. Τὸ αιοίε ἀραΐῃ {ΓῸΠὴ 

Τὴζ. ΤΠομηρβοη᾿ Β ὈΓΠΠ|ΠΑΠπέ εβϑαγ, “ἴῃς Ετος οἵ ϑοογαΐδϑβ 15 ποί (Πδΐ τηγϑίϊσδὶ 

ετηοίίοη ΠΟ ἢ Ρ]δΐο ραϊηίβ ἴῃ {Ππ6 ΒΙΡΉΪΥ ἱπηασίηδίϊνα την 108] ἀἸβοοῦγθα 

ἴῃ ῃε “λαεαγτ5. 1 1655 Ἴχα!εα δηα ροείϊςδὶ, ᾿ξ νγαϑ πιοσα ἀπεαπ νοσ Δ ΠΥ 

Ῥαγα. [1ἰ ννὰβ ποῖ {Π6 Ῥεδυίΐίυ οἵ ΑἸοϊθίδάες, θπὲ 5. ΞρΙ απ τπηθηΐδ] 

ἐπἀοντηεδηΐβ, Π15 σγεαΐ σαρδοιυ (ΟΥ̓ σΟΟά ΟΥ [ῸὉΓ 6.1], ψψῃϊο ἢ εχοϊίθα {Π6 

δατηϊγαίίοη ἀπα {ΠῈ6 5ο]οϊίπε οὗ ϑοογαίεβ. Οἱ εὐεργετοῦντες μᾶλλον 

φιλοῦσι τῶν εὐεργετουμένων 15 {πΠ6 ἄξερ 4ἀη4 πε τειηδιῖς οὐ Ατίβίοιϊο : 

Δα 1 νγαβ {Π6 ΤΠΕΠΊΟΥΥ οὗ νγῆαδί με Πα ἄοῃηε δηὰ Ξυιῇεγεα ἴου 5 θυ] ηΐ 

Βα εὐτίηρ ἔτ 6 πα νγῃΐ ἢ τναγπηθα {Π6 μϑατί οἵ ϑοογαίεβ ἰονγαγάβ ΑἸοϊ δία ες, 

Δα Ρτομηρίεα Πϊπὶ ἴο ἐνεπ στεαίεν εἤογίβ 'η Π15 ῬεῈ μα]. ΤΠΪϊβ αβεοίοη 

νγὰ5 ποῖ αἰ πλ] ΠΙ5Π6 4 ὈΥ͂ {Π6 συίθνοιυβ [αυ]5 ἴῃ {πε σΠαγαοίει οὗ 15 ομ]ϑβοΐ, 

πα του] Πᾶνε ταδὶ 6 δα 8 4}}Υ βίγοησ παά ΑἸοΙ Ια ες θΈ θη ἃ5 ὉΡῚῪ 5 

α ϑαΐῖγσ. ΕῸΓΣ 8ῃ δἰϊδοῃηηεηΐ {κὸ [Π15, φιλία Ξεειηθα ἀπα ννὰβ ἴοο οο]ά 

α Μψοτᾶ. ϑοογαίεβ σου] βηά πὸ οἴπεὺ παιὴθς ἴου ἴΐ {Πδη ἔρως, ἀαηα Πε 

τεργεβεηΐεα Ἠϊτηβαῖῇ ἂς ἴῃς ἐραστής οἵ ΑἸοΙΪ ία 65. δοοογάϊησ!γ., Τί 15 

οαχουβ ἴο βπ4 ἃ ρδγᾷ]]εὶ ἰο {Π15 1π ἃ Ἰεϊίευ οἵ Τῖ ἹΠοιηρβοπ᾿β ἔπε ηά, 

Εάνατγα ΕἸ Ζρεγα]α :---ῖ πὶ δὴ 1416 (Ἐ]]ονν, οἵ ἃ νεῦὺ Ἰδάγ}Πκα ἔπτη οἵ 

5θῃεπηθηΐ : Δη4 γ}}. 729, Ἰϑιαάςλζῥε αγ6 γτογέ ἤϊε ἰουό5, 1 (μϊη}κ (2 εἼΐδ᾽5 ἀπα 

Αερηαῖ15, ΝΟ]. 1.9, Ρ. 25). 

ἀντεπιθυμεῖσθαι τῆς συνουσίας. ΟΡ Ξεῖνε {παΐ {πε σεηϊεϊνα, τ] ἢ ἰς 



ὃ ΜΕΜΟΚΧΑΔΒΙΖ2ΙΑ͂ ΜΔ. [νι. 28-- 

ἀσααὶ αἴζον ἐπιθυμεῖν, ἰ5 Βοτο σοπδίπιοίοα νἰἢ (ἢ Ρασϑῖνθ, τ ἴο Πᾶνα ΤΩ 

βοοίοιγυ ἀοδιγεα ἴῃ τείχη. 

29. ὁρῶ---δεῆσον, “1 566 ἴπαΐ γοι! ἴοο Μ}}} βίαπα ἴῃ ῃβεὰ οἵ 115 

αὐτὶ, 1.6. οἵ σατο ϊηρ πηθῃ. 

μὴ οὖν--ἀνθρώπων, “1)0 ποῖ ἴδῃ ΚΕῈρ πῖα ἴῃ (Π6 ἀδιῖς 5 ἴο {ποϑε 

ΨνΠοβο {το πάβῃ!ρ γοι παν ἀαδδίγα ἢ [ῸΓ ΟΥ ΠΡ ἴθ ΤΩΥ͂ ΔΗΧΙΕΙΥ͂ ἰο Ρ]εᾶ56 

Ηἶπι γΠο Ρ]δαβοθ πθ 1 ἀπ ποῖ, 1 Παίίον ταγϑεὶξ, νποὰξ ἐχρεγίεηοα ἱπ 

τῆς ατί οἵ οαἰομίηρ πιθη. ΟἿ. ΠΙ. χὶ. 7 οὐ γὰρ οὕτω γε ἀτέχνως χρὴ τὸ 

πλείστου ἄγρευμα, φίλους θηράσειν, ἀπὰ 566 ποίξ οῃ ἃ 9 θηρατέος. 

33. κατειπεῖν, ἱγοηΐϊςαὶ, “ἴο Ὀτίηρ δὴ ἱπαϊοίπιρης᾽; οἵ. κατηγόρει 

αὐ προσκατηγορήσω. 

34. ἐὰν δέ-- ἐμοῦ, “Απὰ [{1 «44 ἴο {πε δοοιιαίίοη {Π6 βίαϊζεπηθηΐ 
παι οὐνίηρ ἴο γοῦν δα πηϊγαι!οη οὗ ὨΪπὶ γοι ἀγα α]50 Κίμαϊυ ἀϊβροββά ἴο 

Ηΐπ, Ὑν 11 γοὺ τὨϊπὶς (Παὶ 1 ἀηὶ τἰβγεργθϑθπίίηρ γοι ν᾽ 

καὶ αὐτῷ, νεῖ εἰηρμαῖὶς, ἀδποίίϊηρ παὶ (μ6 ἰκϊὶπα [δϑ]ϊηρ βρηηρϑ 

ἋΡ ἴῃ πἰπι γιαζεγ αἰ. 

35. οὐκ ἀποκάμνεις μηχανώμενος, “γοιι ἅτε ποΐ {ἰγεἀ οἵ οοπίτνίηρ.᾽ 

ἀποκάμνεις μηχανᾶσθαι ννου]ὰ Ἰηδᾶῃ “γοιι σδραβα ἴο οοηίγινα {ΠγΟΌΡἢ 

νὐδαυῖπ655᾽ (οοάνίη, 8 903). 

τοὺς δ᾽ ἐχθροὺς κακῶς, νΕΥΥ ποίαννουίῃν ; οἵ. ΖΕ]]εσ, «δοεγαΐές, 

Ρ. 1γ7γ0:--Οπε οοπβϑάϊθηρε οἵ (Π6 Ρο]]οα] ομαγαοίθυ οἵ ασεεκ πποσδ] ν 
νγὰ5 ἰΠαΐ [Π6 ῬΥΟΌ]ο πὶ Ργοροβϑᾶ ἴο {Π6 νἱγίπμοιιβ πη} Ὑγὰ5. ΟἸιβί ΔΎ ]Υ 

ΒΘ ὦ ῸΡ ἃ5 εἰοέγερ' φοραὶ ἰο γγίογαῖς ἀγα ἔαγηι ἐο 7065. “ΓῊΪ5 νεῖν ἀβῆπηϊ- 

τίοπ 5 ραΐ ἰηΐο {π6 πιοιῖῃ οἵ ϑοογαίοβ ὈῪ Χεπορποη, ΨΠο ΠΠκ ιν 158 ἔθ 6}5 
ἴϊ πιοϑὲ παίαγαὶ ἴοὸ δὶ ραΐῃη αἵ {Π6 βιίσοθθβ οὗ βῃθηλϊθβ. Οἡ (Π6 οἴθιδυ 

Βαμα, ἴῃ οἠς οἵὁὨ [π᾿ θαυ] οδί ἀπα πιοβὲ Πἰβίουοαὶ οἵ Ρ]αΐο᾽ 5 ἀϊαϊορσιιθϑ 

(ΟὐἽέο 40. Α), ϑοογαίθβ ἀξοίαγθϑ ᾿ξ ἴο θ6 ψτοηρ ἴο ᾿η]πγ6 ἈΠΟΙΠΘΥ ; ἸΏ] ΤΥ 

ἰ5 1ῃ βαιτὴθ ἃ5 ντοησ-ἀοίηρσ, ἀηα νντοηρ- ἀοἱησ Πᾶν ΠΟΥΘΥ 6 Ῥεγη θά, 

ποὶ Ἔνδὴ τονναγβ ὁπ 6 [ΧῸΠῚ νἤοτη ψνγοησ-οἱηρ Πὰ5 θΘθη σδυῆδγτθα. ΤῊδ 

σοπίγασϊοιίοη οὐ [Π 656 ἴννο δοσοιιηΐβ ἴα Παχὰ ἴο σεϑῖ ονού.... ΚΝ 8 πγιβὲ θ6Ὲ 

οοηΐθηξ το ἰθανα ᾿ξ πποοθγίαϊη νηΐ ὑοῦ (ἢ6 γα] ῥυϊποῖρ]65 οὐ ϑοογαίθϑ 
οἢ ἴΠ6 βυθ]θοί.; 

ἂν οἶμαι. ΤῊε ἄν ροα5 ψ ἢ εἶναι. ΟΥ̓, 8ὶ 238 τί ἂν οἴει---παθεῖν ; 
36. ὥσπερ οὐκ ἐπὶ σοὶ ὄν, “ας ἴΓ ἰΐ τνεγα ποῖ ἴῃ γὑοὰν Ροννοσ. 

Το᾿δεϊηρ 5} {Π|5. ἔγοση {6 δσοιιδαῖϊνα ἀρβοϊαΐα σοηβίσγιοιίοη Θχθπρ  βοᾶ 

ἴῃ ἴἰν 13. ἀηὰ Π|.. 3. Αοοαννη (8 867) ρσῖνες (Π6 [Ο]]οννίηρ ἀσσοιιηΐ οὗ οὐχ 

ῬΓΘΒΟΠΙ Ράβθαρθ :----' ὥσπερ ὙΠ {ΠῸ ραγι]οἶρ]Ὲ ἀθηοίθϑ ἃ σοπιραγίβοῃ οὗ {π6 

δοζίοι οὔ {Π6 ν θυ νυ 1} Δ πὶ ἀϑϑιιπιθὰ οαθ6. ΤῊΘ ΘΧρΡυθβϑίοη ΠΊΔΥ͂ ΡΘΠΘΓΑΙΙΥ͂ 

Ὀς ἰταπϑὶαιοὰ Ὀν ἂς ΖΓ ἢ ἃ νογρ ; θαϊ {[Π6 Ῥαγίοῖρ]α 5 ποῖ [ε]ξ ἴο 

δ σομ Π]0}}8} ἴῃ Οὐθοῖκ, 5 15 Βῆοννη ὈῪ {ΠῸ ποραῖίνε οὐ (ποῖ μή). ΤῊΘ 
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7 ἴθ οὐγ ἐγαηβ᾽αἰίοη ἴβ ἃ τα κθϑῃϊ, φνμῖο ἢ να Ηπα οοπνεπίεπί ἴῃ 

ἐχργεβϑίηρ [Π6 σι ρροβεά σαβα ἴῃ ἃ σοῃαϊ! ἴοπα] ἔοτηι, νυ ἢΐοη, πουγενοῦ, ἰ5 
ποῖ {π6ὸ ατεεκ ἔοπη.ὅ 

ἐπὶ σοί, “ ἀερεπάϊηρ προη γοι,᾽ ἴ.6, “ἷπ γοῦν ροννεσ᾽; οἵ, “παδαςσῖς 

Ψ. 111, 17 ἐπὶ τοῖς πολεμίοις ἐγένοντο. 

᾿Ασπασίας. Αϑρακία, ἀαιρηϊον οἵ Αχίοομιβ οἱ Μ|]είις, πηδᾷ Ποὺ 

“β8]ΟΘὴ ̓  {Π6 σεηΐγα οὗ (Π6 ᾿ἰογασυ πὰ ΡΒ]]Οβορῃϊοαὶ δον γ οὗ ΑἸ θη. 

Αοοοτγαϊηρ ἴο {π6 βίου, 5Π6 ννὰβ {π6ὸ ἔθασῆευ οἵ ϑοοίαίθββι Βιυΐ {πὲ 

Ρᾶββαρεβ οἵ Χεῆοόρμοη δπα Ρ]αΐο, οι ψν οἢ (ἢ15 βίαίεπηθηΐ 5 θαβεά, ἅττα 

ΒΘΘΙΏΪΠΡΊΥ ἰγοηΐοα]. Ονίηρ ἴο ΠΟΥ ῬαδαΥ ἀηα οχίγδου ΠΑΥῪ τηθηίβ] 

Θ᾽ 5 5η6 ραϊηθα ἃ ρτεαΐ ᾿πἤϊιιεπος ονεῦ Ῥευῖο!εβ, νη, αἴτει βεραγδίηρ 

το Πἰβ νυ τα ὈΥ πλαίπα] σοηβεηΐ, ᾿νε ἢ Αβραβῖα ἔου [Π6 σετηδὶ ΠΩ͂ΘΥ 

οὗ δϊ5 Πίβ, Ατες ἸΙᾶνν ποῖ ἰο]θγαίπηρ ἃ τηαυγίαρσα Ὀείννεεη ἃ οἰ[Ζεὴ Δηά ἃ 

ογεῖσῃι νγοηδῃ. Ηδγ 50η, πονγενεῦ, νγαβ ἀβοϊαγεα Ἰδσιἰτηαία ὈΥ ἃ ἄδθοσεα 

οὔ [ΠῈ Ἐσοϊεβία ἀπα νγὰβ οδ]]Ἱδα Ῥευο]ε5. 

ἔφη-- ἐπαινεῖν, “5Πε Ξἰαίεά {Παἰ σοοά τηδίοῃ λα κουβ, [{{Π εν {τα α}}γ 

τεροσίεα {Π6 ἤπε 4πα } 1165 οὗ {πεῖν οἹεπίβ, νγεσα οἱανεῖ δ Ὀυϊηρὶπρ ἀθουῦΐ 

Δ]ΠἸΔησα5 ; Ὀπὲ {παΐ, ᾿ξ [παν ἰο]4 []βεποοάβ, 5Π6 νγὰβ ποῖ ρτεραγεά ἴο 

σοτητηε πα {Πεατη. 

προμνηστρίδας, ἀετίνεα ἴτοπι προμνάομαι “1 ψοο ΟΥ οσουτί [οΥ 

Δποίμεσ᾽ ; οἷ. προμνησαμένην ὈεΪον. 

δεινὰς “συνάγειν, 11. “ΟἸΕνεΥ 207 ὀγΖγιρ γι ἱοσείλεγ"; οἴ. τιοῖα οἡ 1. 3 

τῷ ἄρχειν παιδευομένῳ. 

37. σὺ μὲν ἄρα, 'γοιι, ᾿ἴξ 56ΕΠΊ5, ΔΥῸ 510} ἃ σοοά {6 η4 ἴο π|6 85 

ἴο ΒΕΙΡ της, 11 τηγϑε]ῖ πᾶνε ΔΠΥῪ ΠΑ }1{165 Βαυν Θ 4 0 ]6 ἔοσ {Π6 ννἱηηΐηρ οὗ 
[πΠεη45.᾿ 

οἷος--συλλαμβάνειν. ὅεε ποίε οῃ 1. 15 οἷος---λυσιτελεῖν. 

εἰ δὲ μή--ὠφελείᾳ, “ἘΑΠΙηρ {Ππαᾶΐ, γοὰ ψγου]α ποῖ Ὀ6 τεαν ἴο 

[αὈτϊοδία βομλα 4] εραῖίοη ἴοσ τὰγ δἀναπίαρε.᾽ 

38. κοινῇ, Δηβινγεγεα ὈΥ ἰδίᾳ Ῥεῖονν. Τυγαηβίαίε :---οῖΓ 1 ἡνετα ἴο 

ἰπάπιοα {πε βίαίε αἵ Ιασρα....᾿ 

ὡς ἂν στρατηγικῷ. ΞΡΡΙΥ ὄντι. 

οἰκονομικῷ, “ρταο[56ἃ ἴῃ {πε τηαπαροιπεηξ οἵ ἃ Ποιβεῃο]ά. 850 

Οἰκονομικός 15 (Π6 {16 οὗἩ ΧεΠΟΡΠ ΟΠ 5 ἰγϑα σα οἡ Ἰλομηδϑεῖς ΕἸσΟΠΟΙΏΥ. 

39. ὅ τι- πειρᾶσθαι, “ἰπαΐ, ἴπ τὙΠαίβοανευ γοὰ ἀεϑῖτα ἴο ὈῈ 

ἐπουρῆς σοοά, ἴῃ [Πϊ5. γοι 5 που] ΕΥΥ̓ δοίια! ]Υ ἰο ρτονε ροοᾶ.᾽ (Οἕ, 

Αδβοῆ. ,δϑεζζ. ς. 7λεῦ. 588 οὐ γὰρ δοκεῖν ἄριστος ἀλλ᾽ εἶναι θέλει. 

(οπίταςε {πε ογπῖςα] ορροβίζε οἵ [ῃϊ5 'π (ο]ευϊ ἄρες 7 αὐΐε 7 αἱ (Μδγ τϑῖ 

1832) :-- Ηοτπε Τοοϊκοῖβ δάνϊοε ἴο [πε ΕΠ Ὲπμα5 οἵ [πε Ῥξορὶβ ννᾶϑ 

Ρτοίουπα ; 17}. 7σῖε τυΐτλ 10 δ 2οτυεν γε,  γ εἴθε ἐο δὲ ῥοτυεγγεῖ,᾽ 
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ὅ τι- ἀγαθὸς. τοῦτο--ἀγαθόν. ΕῸΥ (Π6 οορπαίε δοοιιβαίῖῖνα ν1} 

ἀγαθός οἵ. Ἡοπιεν 74. χν. ὅ4ι ἀμείνων παντοίας ἀρετάς, Ῥ]αῖο Οογρίας 

516 Β ἀγαθὸς τὰ πολιτικά. 

ἄλλως γιγνώσκεις, ᾿“γοι ΠοΙὰ 4 ἀϊδεγθηΐ νον ᾽; γιγνώσκω οἰξεῃ 

πιδθαης “1 ἀδοίάε᾽ γταῖμοῦ ἴμαπ ΧΙ Κπονν᾽; οἵ. “Ἱπαδασὶς Ν, νὶ. 32 οὕτω 

γὰρ γιγνώσκω "15 15. ΠΥ νῖδνν.᾿ 

ΝΙΙ. 

1, τὰς ἀπορίας--ἐπαρκεῖν, “ΗΠ Παά ἔννο νγαγϑ5 οἵ ἀθα]πρ "ἢ τΠς 
ἀἰπου]εῖος οὐ ἢἶ5 {τἰ|6ηᾶϑ : ὑνΠθγα Ἰρπούδησθ νγὰ5 {Π6 σαιιβα, Π6 {τγϑα ἴο 

τηδοῖ (6 ἰγοιθ]ς ὈΥ ἃ ἄοβε οἵ σοπη πο η 56η56 ; ΟΥ̓́ΠΟΤΕ νγδηΐ απᾶ 

Ρονδυίυ ποτα ἴο ὈΪαπιθ, ὈῪ ᾿δϑβοηΐηρ ἴΠθπὰ {Παΐ {ΠῈν που] αββῖβὲ οη6 

ΔΠΟΙΠΟΥ δοσογάϊηρ ἴο {πεῖν Δ Ὀ}Πγ ᾿--- ΠΑ ΚΥΝΒ. 
ἃ σύνοιδα αὐτῷ, “ὙΠΟ 1 Κπονν νυ] Πϊηι,᾽ 1.6. ἀρουῦΐ Πΐπι; οἵ. 

Ρ]αῖο «δνρηρονίμι 103 Ε εἰ μὴ ξυνήδειν Σωκράτει. 

᾿Αρίσταρχον. ΤῊ ἶ5 ΑΥὙἰβίατο 5 15. οἵ θυ νν 56 ἘΠΊ ΠΟΥνΗ. 

τοῦ βάρους, ραγε{ἰν σεηϊ να, 5. ἀϑ8] αἰζου νεγῸ5. οἵ β5ῃαγίπρ ; οἵ. 

8 15 μεταδίδως---σίτου. 

ἴσως--κουφίσαιμεν, “ῬΕΙΠαΡρΘς δνθη ψγα πϊρῃς ἸΙρῃθη. γοῦν Ἰοσ 

βοιηθνηαΐ." 
τι, σορῃιαία δοοιβαίϊνα πςεα δΔάνογθ 1 }}Υ. 

2. ἀλλὰ μήν, “Ὑε5 ἱπαεεά.᾽ 
ἐστασίασεν ἡ πόλις, “ΑΙΠΘΠ5 νγὰβ ἴογῃ ὈΥ οἷν!] βιγι[εα,᾿ ὍΤῊς ΤΗϊτν 

Ὑγ6γῸ Θϑία Ὁ] 15 Π 6 ἴῃ Μαν, 404. Β.5σ. ΤΉΘΙΓ τα]α νγὰβ ἃ Κεῖρῃ οἵ Τεῖτοσ ; 

ΟΥἰτῖας νγὰς ἴῃς ΒοΡεβρίεγγα οἵ {ΠπΠῸ τηονοηθηί. Ονηρ ἴο {Π6 ὄχοθββθβ 

οἵ (πες ΤῊ (οὐ. νη οὶ (Π6 πηοβὲ ἥασταηΐ νγὰβ 1ῃ6 δχβουίζίοη οἵ 

ΤΠ Θγατ 6 65) ΤἬγΑ θα] ι5, νυ ἀθουξ 70 ἀδιηοογαῖίὶο αχὶ]θβ, οσσυρίθα 

ἴῃ {π6 δαίατηπ {Π6 Γογγθβ5 οἵ Ῥῇγ]6 ἴῃ {Π6 ἔτοπ Ιου γαηρσα Ὀδίνγεθη Αἰεῖσα 

αηᾷ Βοεοίία απᾶ με] ἴξ [οὐ ἔννο οὐ ἴῆγεε τῃοηίηβ. Ηἰβ ἔοτοθ μανὶπρ 

βγύονη ἴο 7οο, Πα ἀείθαϊθα της ΤΗΪγν ἀπα {πεῖν [Ὁ] Ονγοὺβ ἀροσξ ἔννο 

τη]]ος ποπὶ ῬΏν]6. Τὴ ΤΠΙν ἀπο βεϊζεα Ε]θιιβῖὶθ ἃ5. 84 οἰΐδα δὶ οὗ 

τοίαρο, 

πολλῶν, 1.6. τηδὴν ἀφηιοογαίίο ΒΚ ρα  ἴβθῦβ, ν πὸ Ἰοϊηθα ΤἬγαβυ θα ]ι5 

ἴπ τη6 Ῥεΐγαθιβ, νυ ἰΓΠ θυ, αἱ {πΠ6 Ῥερὶπηϊηρ οὗ 403 Β.6., Π6 πηδτοῃδα νυ ἱ} 

ἃ 1Ππουβαπα τη ἀπά οσοιρίοα {Ππ6 Πεῖρηῖ5 οὐ Μιυηγοα. Τῆς ΤῊΪτν 

νγατα ἀοφίθαϊοα δηὰ ΟΥ 5. ννὰβ 5]Ϊαἴη. ὙΠῸῪ ἡγεῖ ἀδροβθᾶ αἰ ἃ σὰ ]δ 

οἵ εἰρῃς τποπίῃα; αηα (ῃ6 Τὴ ννεῦα ἀρροϊπίθα ἴῃ {ποὶν βἴδθαά, Τὴδ 
βουνοῦ οἵ ΤἬγαβθυ θα] 15 πονν σ δι γρΡΙ α]γ, ἀπαὰ ἴῃ [Π6 ΒΊΟΥ οὗ 403 Β.6. 
{πὸ ἀθ ΠΟ ΟΥΆΟΥ ννᾶ5 [}}νῪ γοϑίογθα, 
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ὡς ἐμέ, “ἴο πι6.᾽ ὡς 15 ι5εα ἀ5 ἃ ργδροβίζίου ἴο Ἔεχρύβδϑ πηοίϊοη ἴο ἃ 

Ρδίβομ οὐ βοπιθι πο ἐαυίνα!θηὶ ἴο ἃ Ρβῦβοη, 6.5. ϑορῆ. Ὁ. 7. 1481 ὡς 

τὰς ἀδελφὰς τάσδε τὰς ἐμὰς χέρας, 7γασλίγιίαε 366 δόμους ὡς τούσδε, 

ὙΒετα {Π6 Βοιθα τε ]ν βιιρσεβίβ (ῃ6 Ποιβθμο] 4. Τεδομοῖθ Ψ}} ἢπα 

Βοῖη8 ἱπίεγεβεϊηρ γαιηαυκϑ οἢ {Π6 σοπδίγαοιίοη ἴῃ Ῥτοί. Αἰ ἀσονναγ 5 ΡΑΡΘΥ 

ἴῃ {Π6 “γοεεοαἴγρς οΥ ἐλε Οαγεὀγίαρε βλτίοορίσαὶ δοειείψ, 1883, ΡΡ- 32, 33: 

τοὺς ἐλευθέρους, 5:10] εοἱ :---’ 50 {πὲ {π6 [τε - θογῃ ΡΘΟρΡΙΒ ἴῃ {με Ποιιδα 

Πα θΕΥ ἰουτίεεη.᾽ 

οἱ ἐναντίοι, 1.6. [Πε ΤὨΪγΥ ἀπὰ {Πεἰγ δα Πογθηίϑ. 

ἀπὸ τῶν οἰκιῶν, “ ἔγοτῃ οἷ ΠΟυ56- ΡΓορουίυ ᾿ 'π ΑἸΠ6η5. 

ὀλιγανθρωπία, “ ἀερορα!ατίοη,᾽ ἄπ ἴο [Π6 τηαββθοῦαβ οἵ {πὸ ΤΉΪτυ, 

1Πς Ββϊρῃι οἵ ἀεδιηοοτγαίβ ἴο [6 Ῥείΐγαθιβ, ἀπα τηϊσταίίοπβ ἴο ΤΠΘΡ65 δηὰ 

Μερατᾶ. 

τῷ ἄστει, 45 ορροξεά ἴο {πε Ῥείγδδιιβ. 

τὰ ἔπιπλα, “(πε {πἰπρϑ ὁπ {Π6 βιιγίαςβ, 1.6, “τπχόνεαθ]α ΡΓΟΡΕΥ Υ ̓ (γές 

»ουεηείθς ἴῃ Τὰνγ), Γαγηϊΐαγα, τπἴθηβ]5, εἰσ. ὙΠ ψοτὰά 15 δε ὈῪ 

ὙΠαογάϊάε65 (111. 68). 

ἄν τις- δοκεῖ. ΤΠ ἄν σοα5 ψ ἢ εὑρεῖν ἀπ λαβεῖν. (ΟἿ. νὶ. 35 Δῃηα 38. 

δανειζόμενος, “ὈΥ Ὀοτγονησ.᾽ ὙΠΟ δοῖῖνα δανείζω τηεᾶπ5 “1 ἰεπά᾿; 

οὗ. ὁ θείς “ἴῃς τηοτίραροτ,᾽ ὁ θέμενος “1Π6 πιοτίσαρσαεα.᾽ 

περιορᾶν ἀπολλυμένους, 11. “ἴο ΟναΙΟο]ς ΟΠε᾿5. ταϊαίίνεβ θεΐπρ 

βίατνεα ἴο ἄξαιῃ, 1.6. “ἴο βίαπα ὈΥ ἂδπά 8εὲ πεπὶ βίαγνεα. 

ἐν τοιούτοις πράγμασιν, “ Δπι1 5110 ἢ} ἰγοᾺ Ὁ]65᾽; οἵ. 1. 9», 1Χ. 1, Χ- 4, 

Ιμαδαςὶς νι. 111]. 6 οἱ μὲν σὺν πράγμασιν, οἱ δὲ ἄνευ πραγμάτων. 

ΣΦ πὸ τι, “ΗΝ 15 τὸ [π828-..Ὁ 

καὶ πλουτεῖν, “ἴο Ὀδ γΕ4}}Υ νγεδ]τηγ.᾽ 
4. ἀπὸ τῶν πονηροτέρων, “νὰ (11. σζαγάίγερ 7γο}1) Ηἰβ ὈΆΒΟΥ 

Βουβεβοὶά. 
ἐλευθερίως πεπαιδευμένους. Ατἰδίατομιι5 15 5ΒῃοοΚεα αἱ με {πουρῃϊΐ 

οὗ ἔγεε-θοση Αἰμεηΐαηβ εηραρίησ ἴῃ πα 5.118] Ραγϑιῖί5. ὍΤῊΪ5 νγὰβ {Π6 

ΟΥ̓ παυΎ Αἰμεμΐίδη ἰάδα; ποποα ἴΠ86 δ πουπΊο5 ΠΠΊ ΘΓ οἱ 5ἰανεβ ἴῃ 

Αἰῆςα. ες εϑίϊμηαΐεβ ἴπΠ6 παμθε  οὗἩ 5]ανεβ ἴῃ Αἰτῖσα αἱ (6 επά οὗ 

ἴῃε Ῥεϊορομπηεβίδῃ νγαῦ αἱ ὅβ,οοο 85 ἀραϊηβί 2ο,οοο οἰζΐζεπβ. Α ρυϑαΐ 

δα] οἵ πιεπῖαὶ δηαᾶ ἱπαιιβίσαὶ ὑοῦ νὰ ἀἄοηα Ὀγ 5ἰανεβ. Τῆὰ5 {Π6 

οἰ[ἰζεηβ μαά 1εΐβασα ἔοσ Πθεγαὶ] εἀποαδίίοη (ἐλευθερίως παιδεύεσθαι), ἴοτ 

1Π6ῖγ ρα ]ς ἀπεῖε5, ἀπ ἴοσ αραπάδηξ τεογεαίίοη. Ἅ1η Αὐϊβίοι θ᾽ 5 νἱδνν,᾽ 

τϊε5 Μῃ νήαγάες Εον]εγ ((ἱέν-ϑέαίε, Ρ. 179), “116 γαΐδογι αἱ ὅγε οἵ 

ΒΙΔΥΘΙΥ νγ85 ἴο τῆακα ἃ ΠΟΡ]Ὲ 116 Ροββθ]8 ἴῸγ {ΠῸ6 τηδβίευ ; πα ὑνἤθτα 

ἔπε πιδϑίθυ δοΐμδ! ᾿ἰνεα ϑιοῃ ἃ 1Π{ὸ, ἀπά αἱ πε βᾶπια {ἰπ|6 414 ἢ15 

ἅυσίγ ὈΥ Βὶ5 βἴανεβ, ἴῃς ἱπϑίπξοη τηϊσῃΐῖ Ὀ6 7υϑβεά,. Ὑτὶεάᾶ ὈΥ͂ {815 
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(ε5ῖ, ΑΙΠοης ἰ5. ποῖ ἴο θὲ ΨΒΟΠῪ σοπάοιηηεα ἃ5 ἃ 5]ανθ- ο] ϊπρ' βίαϊε:; 

58:6 ΤῊΔῪ αἵ ᾿εαβί οἱαὶπι ἴαγ ποτα ἱπάπϊροπος ἴπΠαη ϑρατγία οὐ Ἀοπια. 

5. ἱμάτια ἀνδρεῖα καὶ γυναικεῖα. “ΑἹ 4}1 ρετϊοα5. οἵ Οτοεῖκ Π{{Ὲ 

16 οδματαοσίεογβιϊς. οαΐ- ἄοοῦ ρσαγπιθηΐ, Ῥοΐ οἵ πιθὴ ἀπά ΨΟΠΊῈΠ, νᾶ 5 

ἃ τηδηῖ]ο Οὐ 5Πανν], οοπδίϑιϊηρ οὐ ἃ γοοίδηρσαϊαν ρίεος οἵ οἱοίῃ.... [π 

ΑἸμδηβ. πιὰοῖ ἱπιροτίαπος νας αἰζαοῃθαὰ ἰο (ῃ6 πίοβ δάἀ]ιβίπιθης ἀπά 

εἰεραπί νγθατίηρ οἵ (ηε ἱμάτιον. Τὸ Ἰεᾶνε [ῃς Ἰείξ βῃου]άεν τες ἱπβιεδα 
οὔ {μὲ τρις ννᾶβ ἃ ἔτι βίρῃ οἵ ἃ θαυθατίδη᾽ (2 ἐείογεαν οὐ “»ιεἰφεΐέζεδ). 

χιτωνίσκοι, 5(ὙἸ Εν ὁ ΠΕ11Ὸ 5ῃϊγίβ.᾽ “ὙΠ χιτών νγὰβ ἃ βῃϊγῖ ΟΥ̓ 5}1{, 

πα βοινεὰ ἂ5 ἴῃ6 οἤϊεί υππᾶρυ-ρατηηοπέ οὗ θοΐἢ πιθη ἀπᾶ ψνΟπΊθη.... 

ΜδηΥ αἰτοτηρίβ παν θθαη πιαᾶςα ἴο ἀἴβοονογ ἀθῆπῖίε ἀϊεγθηοθθ θεΐνγεθη 
χιτών, χιτώνιον, ἀηα χιτωνίσκος, Ὀὰΐ ΨΙΠοι βσ 655. ΤΠαῖ {πον ἡεῖς 

᾿πἀοδπηϊΐθ, ὄνεη ἴῃ οαβδίοαὶ {ἰπ|65, ἴδ 5ϑῆοψηῃ ΒΥ ἃ ρίαποε αδἱ {πε 

Ἰηβοσὶ ριίοη τεοογάϊηρ (Πς σαυπιθηίβ ἴῃ [Π6 ἰΓΘαβατΥ οἵ Ατίθμηϊβ δἱ Βγαῦτοι 

(ΠΟ. Λ΄ 4. ἃ. 754). Ιπ ἴξ χιτώνιον 15. υδεᾶ ἴξεη, χιτών {Πϊτίεεπ, ἀπά 

χιτωνίσκος (ΠἰγΓΥ {ἰπη65; Ὀὰΐ ἴῃ Θα 0 οαβα ἀθβηϊηρ εριΠεῖ5. οἵ οοϊουγ, 

τιαίοσίαὶ, ραϊίεγη, 5παρο, ἀπά 51Ζε ατὲ αἀἀβά, βῃοννῖηρ {παὶ [Πς ἀϊεγαεποο, 

1 ἀπγ, σαπποΐῖ Πᾶνε Ἰαΐη ἴῃ ἴΠ656 οὈνίοιιβ ομαγαοίογίβεϊοβ ̓  (ἐῤὲα.). 

χλαμύδες. Τῆς χλαμύς ννᾶ5 ἃ 5ῃοτγί τηδπῖ]θ. “Τὶ ἀϊβεγεὰ τοι {πα 

ἱμάτιον ἴῃ {Πε656 τοβρβοίς, {παΐ 1ἰ νγὰβ πη Οἢ. 5ΠΊ4]16Γ, α]5ὸ ἤποσ, [ΠῚ Π ΠΟΥ, 

ποτα νατϊθραίεα ἴῃ σΟ]ΟΙΓ, ἃπὰ ΠΟΤῈ 5 σα ρί Ὁ] 6. οὗ ογπαπιθηῖ. Ιὶ 

πιούθονεῦ αἰ Πεγοᾶ ἴῃ Ὀεῖηρ ΟὈΪοηρ ἰπβίβδα οἵ βᾳιασθ [11 ννὰβ [ῃ8 ἀγθβ5 

οἵ Βυπηίειβ, οἵ ἔχανθ]]θῖβ, Θβρθοὶα! ]Υ οα ΠΟΥβΕΈ δος, ἀπά οὗ βοϊάϊειβ. 1 

νγᾶ5 ὑγοσῃ αἵ Αἰμθης Ὀγ ἴῃς ἔφηβοι. ΤῊΣ τηοῦα οὐπδαιηθηΐαὶ πηδηί]65, 

ἀεοϊσποα [οΥ ἔθ πιά] 65, ὑνετα ἀθοογαιβα νἱ ἢ ἃ θογάθγ᾽ (ἐῤ[α.). 

ἐξωμίδες, “ νεδί5. “ὙΤἼε ἐξωμίς ννα5 ΟΥΙβΊΠΑΠΥ ἃ ἰπηϊς [ἀϑίθηθα ον 

τῃς Ἰες 5Βῃου!άθν οἶϊγ, ᾿Ἰδανίηρ {Π6 τῖρηΐ 5ῃου άου ἀπ ρατί οἵ ἴῃς Ὀγβϑαβὲ 

ἔγεβ.... 10 νγὰβ βρεοῖδ!!ν οπαγαοίεγιβίὶς οὐ νγουκιηδη ἀπά 5ανεβ. Ἡθρπδο- 

βίαι 8ἃ5 ἃ ροά οἵ ᾿ἰαθοιῦ νγνὰθ ὉΟσηΠΟΏΪΥ ταργοβθηίεα οἱοίῃθα ἴῃ {πα 

ἐξωμίς, 5 νγα5 αἷδο Οάγββειβ᾽ (ἐῤίά.). 

πάντα μὲν οὖν, “παν ταῖῃον 4}},᾿ 1 ἴῃ ζηένιο ο»ηγεΐα. 

Θ. ἀφ᾽ ἑνός. ΤΊιε ρυβροβίτἰοη ἀπό 15 ἔγβα αθηε]ν πι56α ἴο ἀςποίε (Π8 

σομγς οἵ α ᾿νε! ῃοοά ; οἴ. ἀπὸ ἀρτοποιίας ἀπ ΟἰΠΕΥΙ ἰπβίαποθβ ἴῃ (ἢ 5 

βϑοίίοη. 
Νανσικύδης. Ναιυκίογᾶοβ 15 αἰπἀθὰ ἴο ἰπ Ατὐἱβί. ΖΦ είες. 416 ἃ5 ἃ 

πηδῶ απ ὙγΘα] ΠΥ τηθα]-πθτοῃαηὶ (ἀλφιταμοιβός) ἀηὰ Πα παν Ὀ6 {Π6 

ΒΆΤη6 85 " Ναυδβίογάεβ οἵ ἴῃς ἄδιης οἵ ΟΒοϊαυρεὶβ᾿ πηθδηιἰοπδα ἴῃ Ρ]αΐο, 

Οογρίας 487 Ο. 

λειτουργεῖν, “ἴο ΡογΐοΥπὶ ἃ ἀζηεγρ» ΟΥ̓ΡΟΌ]Ϊς βουνίοθ, ψηϊσῃ σου!ὰ 

οἷν Ὅε υπάθγία και ὈῪ ἃ γ δ ΠΥ τπᾶη. ΤΕ ἢτβί ρατίὶ οὗ (5 ννοσὰ 
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σοπίδιίπβ {πε δἀ]εδοίϊνε λῇτος οἵ λεῖτος ([γοπὶ λεώς), νυνί ἢ 15 βαϊᾷ ἴο θὲ 

8 ἀηοϊθηΐ ΞΥΠΟΉΎΙΩ ἴου δημόσιος Ὀὰΐ ἀοε5 ποῖ οσσυγ ἴη Οτεεὶς Πἰογαΐαγε, 

ΑἸ ΠΟῸΡῊ ἡγε βάση ἔγομῃ Ἡεγοάοίαβ (ν11. 197) (μαι [ῃς Αομαθαης οδ]] δά 

ἃ ἴοννη-4}} ὈΥ (Π6 παπηα λήιτον. Αραΐπ, {πε Ἰθχίσορυαρῇῃου Ηθβυοπῖι5 

εχρ αἴηβ ληίτη ἀπ λήτη 85 ΞΥποηυτηοιιβ ἹΓΠ ἱέρεια “ἃ ΡΕΡ]1ς Ρῥυιθβίθββ. 

Α5 τερατάβ (ῃ6 βρεὶΠπρ οὗ (ῃ6 ννογά, λητουργεῖν πὰ λητουργός δτε 

τηβηἰ]οηεα 45 Αἰίὶς ἔουπιβ ὈΥ {Π6 δποϊθηξ συαπιπηδυίδηβ ; ἀπά (6 [ΟΥΤῚ5 

ἴῃ. λῃ-, ΔΙ ΓΠουσῊ ππγεοοσηῖβεα ΒΥ Οὐ σομηραγαίϊνεὶΥ πποάθυη Μ85., ΤΑΥ͂ 

5111 ὈῈ 5εξῃ ἰπ ᾿πβοσϊρίϊοηβ οἵ (ῃς ἐϊπιθ οἵ Τειηοξίμεπες "--Θ ΑΝ ΌΥ5, 

Τηϊγοάδυσίίοη ἴο Ζεῤέζηιθς, Ὁ. 111. ὙὉὙΠὲε λειτουργίαι νχετε (Α) ἴδοξε 

οοπηδοίθα νΊ ἢ {ΠῸ Ραγϑβι5 οὗ Ρεδςε,---() χορηγία, ἴῃ ργον!άϊηρ οἵ {πε 

Πσἤοσβ ἴπ ΡΌΌ]ο τεργεβεπίδιοηβ, (11) γυμνασιαρχία, ἴπ6 τηδἰπίεπαποα 

οὗ {Π6 ἰοτοῖ-ταοε (ϑαηάγϑ, ]. ο. Ρ. 111), (111) ἑστίασις, (πε (δαΞξίϊησ οὗ οπε᾿5 

{π}06, (1ν) ἀρχιθεωρία, ἴῃ Ξιρετγϊπίεπάεπος οὗ βδογεά εἸηραββίθς ἴο {πε 

ῬΔΗΠΕΙΙθηΐς ἐεϑίϊναϊὶβ ΟΥ ἴο ΠΟΙΥ ρίδοββ βο ἢ δ5 1)ε]ρῃϊ; (Β) ἴῃοβε 

οοηπεοοίεα Ὑ] ἢ Ρτερατγαίϊοηβ ἴοσ νγαγ,---() τριηραρχία, Ξρεγϊπίεηάθηοα 

οὗ {πε βεαυἱρπιεπέ οἵ ἃ ἰτσίγεπις, (11) ἀοσοτάϊησ ἴο 5οπ6 δ Που 165, εἰσῴφορά 

ΟΥ νγατῖ-ἰαχ ; Ὀὰΐ ΒοΘΟΚ δχοϊαάες {Π6 νναῖ-αχ ἔτοπὶ [ῃ6 |ἰδὶ οὗ "βϑύνὶςθβ 

᾿πητηβαϊαίε]ν τεπάεγεά ἴο {πε βίαία.᾿ 

δαψιλῶς, ταῖῃεῦ ἃ σταπᾶ νοσά, ϑεὰ ὈΥ Χεπορμῆοη αἷοπμα οἵ Αἰϊς 
Ῥτοβα διῖθοῦβ ; {γαηβί δία :- ἴῃ {Π6 ἰδρ οὗ Ἰυχυτγ.ἢ 

ὁ ΚΚολλυτεύς, “ οἵ {Πε ἀεπηιε οἵ (οἸ]γέι5,᾽ ννΠ] ἢ νγᾶβ ἴῃ {πε σεπέσγα οὗ 

ΑἸ 6Π5. 

χλανιδοποιίας. ΤῊΣ χλανίς νγᾶ5 4 Οἷοαδῖκ τηδᾶβ οἵ Μιϊεβίαη τγοοἱ, 

τΠϊπηεΥ δηά οὗ βπεῖ πηᾶϊκα ἔῃδη {πε χλαῖνα, νΥν]Οἢ νγὰ5 ἃ ναύτη σαυπηεηΐ. 

Μεγαρέων. Αὐϊξίορμαπεϑβ (.4ελαγηζαγις 510) 411π465 ἰο Μεγαρέων τὰ 

χλανίσκια Ὀεϊηρ ἱπίοττηεα ἀραϊηβί 85 σοπισαθαπά δἱ ΑἰΠ6Π5. 

ὠνούμενοι βαρβάρους ἀνθρώπους. “ὙΤΠΕ σεπείουβ δηα τεαβοηδῦ]ε 

βρίτις οὗ Αἰμεηϊδῃ ἀεΠ ΟΥΔΟΥ νγαβ ἰίβε] ποΐ ψιπουὺΐ ᾿πἤπθποε οα ἐπε 

ςΟΠαΙΙΟη ἀπα Ρῥγοβρεοίβ οὗ {πε 5ανε ρορεϊαίίοθ. 1ῃ πὸ δποϊεηΐ βίαίε 

γε ε [ΠΕῈ 51νεβ 50 τηδίευ δ! σομηΐοτίβ Ὁ] ; ἴῃ ΠΟΠΘ ΡΕΓΠαρ5 ψΕῖῈ {ΠῈῪ 50 

Ἐχοϊυβίνεὶν ἄγατγη, ποΐ του τεεῖς, θαξ ἔτοτα ἔογεϊση δηα 5εηϊ- οἰ 56 α 

ΡΕΟρΡΙε5 "-- ΑΕΒΡΕ ΕΟΥΙΕΕΒ, 1.α. Ρ. 179. 

ἐγὼ δ᾽ ---συγγενεῖς, “ὙΠΕΓΕΔ5 ΤΥ τα αίϊνεβ ἀγα ἔγεα- θοτη [Δ 6165.᾿ 

Ἴ. τοὺς -- ἐπιμελομένους, “ῬἸΏΟ οσἶνε {πεῖν αἰξεηιίομ ἴο επηρ] ουτηβηΐ5, 
56 [1] ἔοσ {Π6 πίε οὗ τηδῃ, ἰπ τὶ οἢ {πεν Πᾶνε 5Κ1]].᾿ 

ἀργίαν---ἀμέλειαν ---ὠφέλιμα ὄντα. ὅ8εε ποίε οῃ [1]. τ χρησιμώτερον 

νομίζουσι χρήματα. 

οὐδὲν χρήσιμα, “ἀ5εῇι] ἴῃ ποιπίησ.᾽ ἘῸΓ [ῃϊ5 σορσπαίς δοουβαῖίνα 

ὙἸΠ ἀπ δά]εοῖνε οἴ. νἱ. 39 τοῦτο καὶ γενέσθαι ἀγαθόν. 
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8. ἔμαθον δέ-- ἐπιμελόμενοι, “Ῥταγ, Μ᾿ Πεμ {ποθ τεϊδεϊνεβ οὐ γουγβ 

νεῖα ἰδυρμὶ ννπαΐ γοῦ (6}1 πὰθ {πεν ποι, ἀἰά 186  ἰθαση ᾿ξ δ5. Ὀδύγθῃ 

Ἰηἰογπιαῖίοι νυ Βίο (ΠῸῪ νου] πάνϑῖ ἰαγη ἰο ῥγαοίϊοα! δοσοιπέ, ΟΥ̓, οῃ 

ἴῃς οομπίτανγ, 85. βοιμοί ἰπρ ἢ ΜΠΐομ {ΠῈγῪ γεγα βου ουβΥ ἰο θ6 

τοποοτηδα βόπιδ ἀαγν, ἀπά ἔγοτη νυ μΐο ἢ {ΠΥ ἡνεγα ἴο γε ᾶρ 5014 δἀναηίαρε ὃ 

Το. Βυϊπαη Ὀεΐηρθ ἴῃ ρόπογαὶ αἰϊαΐῃ το ν᾽ 6}]-ἰοηρεγεα ππαμμοοά ΕΥ̓͂ ἃ 

οουτβο οὗ ἰά]πρν οὐ ΕΥ̓͂ σαγεί}]ν αἰτοπάϊμρ ἰο νμαΐ Ὑ}1}} Ὀε οὗ ι,56 δ᾽ -- 

ΒΑΚΥΝΒ. 

9. τὴν προγεγοννυῖαν χάριν, “1ῃς οτἷρίπα! μοοά-[δο]ϊηρ.᾽ 

ἐὰν δὲ προστατήσῃς- ὦσι, “1 γοι ῥτονϊάς [οὐ ἴΠ6 επιρ] ογπιθπὶ οὗ 

πεῖν τα] οηῖ5.᾽ [ἢ βενοῖαὶ ραβϑᾶροβ ΧΘΠΟΡΠΟΙ ἰι5685 προστατεύω, ποΐ 

προστατέω, ἴῃ ἴΠ6 56η56 οὗ “ῥγονὶἀθ,᾽ 6.5. “γιαῤαεῖς Ν, νἷ. 21. 
ἐνεργοί. ΟἿ. ΡΙαίο Ζέψες 674 Β ἐνεργοὶ δικασταί " Ἰαάρε5 ἴῃ [8}] ννοτῖκ.᾽ 

ἀγαπήσουσιν, “ 11} ἰγοαΐ γοῦ ὙΠ ννατπὶ τοραγά. Νοιίοα [Π6 565 

οἵ ἀγαπάω, -- (1) ἰπ Ηοπιοῖ, “ γε] οοτης,᾽ “ επἰογίαϊη,᾽ “ ἔγοαΐ ννἸ ἢ ουϊινατά 

5ἰρῃ5 οἵ αἤεοιίοη,᾽ (11) ἴῃ Ατίὶς, “6. σοπίεπε 1 },᾿ “ δοαυΐεβος ἴη,᾽ δηά 
ΤΆΓΟΥ, 5 Ποῖα, “ταραγὰ υγαυτη]γ,᾽ (111) ἴῃ Οτεεὶς Τ εβιαπηθηΐ, “Ἰονε. 

τὴν ἀπ᾽ ἐκείνων χάριν, "1Π6 ΚΙΠαΠΠΠ655 αὐ δπρ ἔγοπὶ Ὀεπϑῇί5.᾽ 

10. ἔμελλον ἐργάσασθαι. 8:6 ποία οπ νἱ. 14 μέλλομεν---κτή- 

σασθαι. 

νῦν δέ, “ Βυῖ 45 1ἰ 15....᾿ 
11. προσιέμην. (΄ νἱ. 18, ν11], 5. 

δοκῶ--- ποιῆσαι, “Ι (Π]}κ 1 σαη Ὀτίηρ τη γ 56] ἰοὸ ἄο ἰΐ, 50 ἂἃ5 ἴο γαϊβα 

οαρίία] οΥ {6 ννοσκ. 

ἀφορμήν, “οαρὶϊ4],᾿ 11|.. “βιαγεπσ-Ροϊπι ἢ ; ἴῃ ΤΠπογάϊάε5. “ θαθ6 οἱ 
ορεταιίοηβ.᾽ ΟἿ, Τοιηοβίι. Ρ. 958 πίστις ἀφορμὴ πασῶν ἐστὶ μεγίστη 

πρὸς χρηματισμόν " σοοά (411 15 1Π6 Ῥεβί σαρὶία] οὗἉ 41} ἔοσ. θαβὶπϑβϑ. 

12. ἐργαζόμεναι.-- ἐδείπνουν. ΤῊΣ ἴοτος οἵ {Π6 ἴθηβεβ ἰἴβ. ψῈ}]} 
Ῥτουρῆΐ ον Ὀγ Με Τλα κι γη5 :--ττ' Ἔν ὺ νἩ1]5ὲ {ΠῈῪ Ὀγθαϊκ[αϑίβα {ΠῈ Ὺ ννοσκοά, 
αὐ ὁ ἀηα οἡ {ΠΠ] νου κΚ ννὰθ ἐπα θα ἀηὰ (Π6Ὺ βιιρρεά. 

ἀντὶ ὑφορωμένων ἑαυτούς, |ϊ{. “ἰηδίεαὰ οὗ ΡΘΟΡΙΘ 5υβρεοίηρσ οΠ6 

Δποίποτ. 
ἑαυτοὺς --ἀλλήλους, (, νὶ. 20. 

18. οὕὑπερ--ἔχεις σίτου. οὗπερ 5 ἃπ Θχαμιρὶς οἵ τοἰαίίνε αἰγαοίίοῃ ; 

οἵ. 1, 8. σίτου 15 Ῥαγιἶνο σοηϊζῖνα, ἃ5 ἀι5118] αἰΐου ἃ νετὺ οὗ σλαγέφι. 
14. οὐδ᾽ ὑφ᾽ ἑνός, ἐπ ρῃαῖῖο, “Ὁ πο οης αἱ 411"; οὗ, νὶ. 3 μηδὲ 

πρὸς ἕν. 



Ψηι. 3] ΜΝΟΤῈ. 85 

ΝΠ. 

1. διὰ χρόνου, “ αἴζεῖ δῃ ἱπίεγναὶ οὗ {ἰπιε᾿; οἵ. σνγοῤαεάρία 1. ἵν. 28 

ἥκω διὰ χρόνου, ϑορῃι. Ζλξίοεί. “85 ὁ μὲν χρόνος δὴ διὰ χρόνου προὔβαινέ 

(οι, ᾿ἰξ, “ τἰτη8 δἴζαυ {Ππ|6 ὑνθηΐ ΟἹ [ῸΓ. πη6,᾽ ΟΥ, ἃ5. )ὸὲ τηϊσῃΐ βᾶγγ, “τηοητῃ 

αἰτεν τπόπίῃ....᾿ 

Εὔθηρε. ΕὐΐΠεσιβ 15 οὐ πασννῖβε ἀπ Κποννη. 
ὑπὸ τὴν κατάλυσιν τοῦ πολέμου, ᾿ )ιιῖ αἱ {π6 επᾷ οἵ {πὲ τννατ᾽; οἴ. 

ὑπὸ νύκτα “"ὖ γιοείόηι, ΤΟ. 11. 27 ὑπὸ τὸν σεισμόν “)π5ὲ αἱ ἴῃς (1π|6 οὗ 

1π6 εαγίπαιακα. ὙΠῈ Ῥεϊορομπεβίαηῃ νγᾺΓ σα ἴο ἂῃ επά ἴῃ {πε 

ΒΌΓΤΩΙΠΘΥ Οὗ 404. Β.Ο. ΜΠ {Π6 σαρίατε οὗ ϑαϊηοβ ὈῪ Γυβαπάθυ, ννῆο {Πε πη 

τείασηθα ἰο ϑραγίαᾳ 'ἰπ {ταπρῃ. ΑἴΠεπ5 Παᾶ ΔΙγΈΔαΎ ϑατγεπαεγεά ἴῃ 

ἌΡΠΙ, ἀπαᾶ 115 ννα}]5 σγεῦα ἀβῃηο ]5Πη684. 

ἐκ τῆς ἀποδημίας, “(1 Πανε ΠΟΠῚΕ) ἔτΟΠῚ ΤΩΥ̓ 5ἴδυ ἀργοδα.ἕ 
γυνὶ μέντοι αὐτόθεν, “Ὀυΐ πονν ἔτοτη Πεῖε οἡ {πε βροῖ,᾽ 1.6. Αἰ ἢ εηβ. 

ἼΠα μέντοι ἀΠΒνγε 5 μέν, ἃ5 ποῖ ππίγεα ἘΠ Ε]γΥ. 

αὐτόθεν. ( οπίταβε {πε τι5ὲ οἵ {Π15 ννογά ἴῃ 8 3. 

ἐπειδὴ γὰρ κτήματα, ᾿Ξἴπσε νγὲ (1.6. τὴν ἰατη!]Υ) τγεγα του εα οἵ 
ΟἿ ΡΟΒΒΕεββίοηβ ΟΥ̓ΕΥ {πὸ ἰγοηίεγ᾽; οἵ. Χεη, εγχεῤος. ἵν. 31, ΜΠΕ͵Ε 

ΟΒδσπηῖᾶεϑ βαυϑ :--νῦν δ᾽ ἐπειδὴ τῶν ἱπερορίων στέρομαι καὶ τὰ ἔγγεια οὐ 

καρποῦμαι καὶ τὰ ἐκ τῆς οἰκίας πέπραται, ἡδέως μὲν καθεύδω ἐκτεταμένος. 

ἀφῃρέθημεν τὰ--κτήματα. ψεῖῦ5 οὗ εἰεῤγέφὝγιο᾽ Ξοπηδίίτηεβ ἴακα ἃ 
ἀουθ]Ὲ δοοιβαῖϊνε, δηα ἴῃ ἴΠ6 ραββϑῖνε σοηβίγαποίοη [Π6 δοσιβαίϊνε οὗ {ΠῸ 

Ῥδίβοῃ Ὀεοοιηεβ {π6 5ιθ]εςοῖ ; οἵ. Ονγοῤαεάδία ΝΙ. 1. 12 ὅσοι αὐτῶν ὅπλα 

ἀφήρηνται, ταχὺ ἄλλα ποιήσονται" ὅσοι τε ἵππους ἀπεστέρηνται, ταχὺ 

πάλιν ἄλλους ἵππους κτήσονται. 

δέεσθαι. “δέεται, δέεσθαι αὐταὶ Ξοπηεί!πλ65 πποοηίγαςίεα, Χεη. ““γιαῤ. 

ΜΈΓ τὸ: 5; νὴ: 51} 2227,20): 1 ν]. Το, 11- Ὑ111- 1; 111]. νἱ- 14. ἵν- 11. Τι- 

ΤΠεβε ἰπβίδηοεβ (ΠΌπι {Π6 Μ55.) νου] 5εθπὶ ἴο 5πονν {πΠαΐ ΧἜπορἤῆοη 

ΒΟΙΊΘΕΤη65 αἸα ποί ἀνοϊα υϑίηρ σευίϑιη [Οὐ ΠῚ5. ο2 67:2 νγΪο ἢ ἀΥ6 ἀ5118}} Ὁ 

ςοπίταοϊεα ἴῃ {Π1|5 νευ "᾿-- ΝΕΙΤΟΗ. 
ἄλλως τε καὶ ---δανειζοίμην, “Εϑρεοία!}]γ δ5 1 πᾶνε πὸ ΡῬτορευΥ οἢ 

ψΠΪοἢ 1 σου]Ἱᾶ ῬοΥγονν πιοπεγ᾽; οἵ. Πεπιοβίῃ. Ρ. 822 ἐπὶ ἀνδραπόδοις 

δανείζειν “ἴο ΕΠ ΤΩ ΟΠΘΥ ΟΠ ἴΠΕ 5εου Υ οὗἉ 5]ανεβ.ἕ 

2. πόσον χρόνον- εἶναι, “Ηονν Ιοῃρ᾽ 40 γοιι σοηβί 6  Ὑου ὈΟΑΥῪ 15 

σαΡΔὈ 16... ὙΠετῖς 15 Ὸ πεεᾶ ἴο γτεδά, α5 βοηβ 40, πόσον ἂν χρόνον... 

“ον Ἰοηρ ἀο γοι {Π1ΠΚ γοῦγ Ὀοάγ μου] ΡῈ σαραὈ]ο...Ὁ᾽ 

μισθοῦ, σεηϊεῖνε οἔἔ ρχῖςα, “ἴον Βϊγε᾽ ; οἵ, 1. 20, ν. 2 πᾶ 3. 

3. οὐκοῦν- ἐπαρκέσει, “1 ἰ5 Ὀείίζει {πΠεπ ἴο αἰίδοκ αὐ οϑϑεξ 

Ἑ. ΧΕΝ. Μ. 11. 9 
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(αὐτόθεν) 50} νυοΥκ ἃ5. Ὑ}}} αἰβο βίαηά γοιῖι ἰπ ροοά 5ἰεαὰ ψῃδη γοι πᾶνε 

στόν οἷά. ᾿ 

ἔργων ἐπιστατοῦντα. ὅεε ποίξ Οἡ Υ. 2 ἐπιστάτην εἰς τἀργύρεια. 

4. καὶ μὴν---γε, ᾿Απὰ γεῖ...᾽ ; 50 αἴ50 ἴῃ ὃ 5. 866 ποίβ οῃ 1]. 4. 
5. ὅλως-- προσίεμαι, “1π ἃ νοτά, 1 ἀο ποὶ αἱτορθίμεν ἴδπου Ρεΐπρ' 

ΤΟΘΡΟΉ510]6 ἴο ΔΠΥ ΟΠα.᾿ 

οὐ πάνυ ἰ5 ΓΙ] ΠΟΥ ἀϑοὰ νν ἢ ἃ 5] σης ἄηρσε οὐ Ἰγοὴν ; οἵ. οὐ 

ἐποῖ αυϊία.᾽ ὙΠΕΙΘ ἰ5 ἃ Ὀδαμει] ἰπβίαπος οὐ {Πϊ5 ἴῃ Ῥ]αίο ϑγνεῤος. 

105 Ε κρανίων ἅ ἐστιν οὐ πάνυ μαλακά “5.κ0}15, ΨΨΏΙΟΝ σἂπ 5σάγ ον θῈ 

οα]]οα ςοἵι {Πϊηρ5.᾽ [15 ἃ τηϊδίακε ἰο βὰν {παΐ οὐ πάνυ -Ξ Ολ᾽)11710. 7101. 

ΚΙάΑΕΙ (Δέρεί οὐ }ιαίονς 7αΐονις, ὃ 130) ΠΟΙ45 {πᾶἰ ἴῃ ΡῬ]αίο {Π6 
ἀπΐνουϑαὶ πηθαηΐι οἵἉ οὐ πάνυ 15. “Πατά]γ,᾿ “ ΒοαγοΕ]γ.᾽ 

ἀγνώμονι κριτῇ, “ἃ ΠαΥ5}} οΥΕἰο.᾽ ΟἿ, χ, 3 απᾷ οοηίταθί 8 Ὁ 

εὐγνώμονας. 

καὶ οἷς νῦν---διαγίγνεσθαι, “1 τννοηάοι ΨὙΠΘΙΠΟΥ 1 15 Θαϑὺ ἴο σῸ 

{πγουρ ὄνεη ἴΠ6 ὁσουραίίοηβ, αἱ νυ ἢ γοιι σαν γοῖ ϑγουῖς αἵ ργθβεηὶ, 

ψἱΠοὰς ΟΥ̓ ΕἸ οἰσηι.᾿ 

6. χρὴ οὖν--διαρκέστατα, ννε}}] τεηάεγεα ὈγῪ Μτὶ ΠάαΚυη8 :-- [εἰ 
πῖ6 (611 γοὰ ναὶ γοι 5ῃου]α ἀο. Υοιι 5ῃοιυ]ὰ ἀνοϊὰ σθηβουίοιιβ Ρθυβοη5 

απηὰ αἰίαο γου 6} ἴο {Π6 οοπδιἀογαίς δηὰ Κἰπα-ρατίβα, δηα ἴῃ 41} γουγ 

αἰΤαῖγα δοσαρί ἢ ἃ ροοά στᾶσα ψΠῃαΐ γοὶ οδῃ δηᾶ ἄδθο]ηε τ Παΐ γοῖὶ 

[66] γοιι οαηηοῖ ἄο. ΔΥ̓μαΐθνον ἴ "6, ἀο 11 παντί δηᾶ 500], ἀπα τηα]τα 1 
γοῦν Ππεβί νοῦς. ὙΠοτα 65 {[Π6 πιϑίΠοά αἵ οπςα ἴο βί!θποα ἴα] - πη 6 5 

ἀηα ἴο πιϊ ἰδίου ΠῸΙΡ ἴο γοῦν οὐνη αἰ ΠΠΟὐΠ]165. 11[6 νν}}} ἤονν βῃιοοί νυ, 

Υἰβ κα ΜΠ Ὀς ἀμ ἰ5ῃ 64, ργον βίοη ἀραϊηβί οἱ ρα ββουγθᾶ, 

ΤᾺ 

Ἵ. Κρίτωνος. ΟΥἱίο “νγὰβ {πῸ οἱ ἀδϑὶ απὰ ἄδαγοβί {τἰθπᾶ οἵ ϑοογαίεϑ, 

ἃ τιδῃ οἱ ννεα! ἢ ἀπ ροβιτοη ἀπα Πρ} οΠμαγαοῖθσ, Ηἰ5 βυτηρδίῃυ νυ ἢ 

ϑοογαῖεθ ϑγαὰβ ῬΥΟΡΑΌΪΥ ΠΟ ΠΊΟΓΘ. ῬΘΙΒΟΠΔ] ἴπδῃ ἰηἰ6]]θοία], ῬΡ]αίο᾽β 

Ρἱοίαγε οὐ ἈΪπὶ 15 85 οἵ ἃ 5θῃ510}]6 απᾷ Κιίηαϊν ππδη οἵ {6 ψνου]ά, Ἰοοκίηρ, 

ἀροη Πα ἔγομῃ ἴῃς ροϊηΐ οἵ νίϑν οἵ δὴ ποπαϑὲ Αἰμθηΐδη ρθη ]θιιδῃ, ᾿αΐ 

νου ΔΩΥ σα ρον (οΥ ῬὨΠ]ΟΘΟΡἢγ. Ἰπάεεὰ, 1{τῆς ἀπεοάοίε ἴῃ Ῥ]αίο᾽ 5 

λιλγάδηιες (304. Ὁ) μᾶ5. Δὴγ οι πάδίοη ἴῃ ἔαοΐ, ΟΥ̓Ο πλΔΥῪ Βοτηθίπ65 

Πᾶνε τειηοηβίγαϊοα ἢ 5 {ΠῈ Πα ἰοΥυ ἶβ ἈΠ] ΟΞΟΡ ἶσα] δοσθηίσι οἰ εἶ65, 

Τῖορεηθ5 1 αϑυία5 πον αν Υ (11. 121) ρῖνοβ ἃ 1ἰϑί οἵ βενθηΐβϑθῃ ἀϊ]οριιθβ 

αἰ θυςοα το Πΐπι, βοπὴθ οὗ νυν ῃ]ο ἢ να βοὴν ἀπ Ὀϊζίοι5 {1165 ἃς. περὶ τοῦ 

γνῶναι, τί τὸ ἐπίστασθαι. ἍΝ ε οδπ ΠαταΪν Ξιρροβε (πὶ {ῃδὺ σοπίτγι θυϊοα 
τ οἢ το {Π6 βοϊυϊίοη οὐ {Ππ656 Ῥγοῦ]επιβ, Πορθηθ5 ΒΘ ΠΊ5 Ρ ἴἢ6 ἔτι 
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ἱπίδεγεδε οὗ ἴΠ6 πᾶὰπ ΏΕη ἢδ 5αΥϑ :---οὗτος μάλιστα φιλοστοργότατα 

διετέθη πρὸς Σωκράτην καὶ οὕτως ἐπεμελεῖτο αὐτοῦ ὥστε μηδέποτε λείπειν 

τι τῶν πρὸς τὴν χρείαν, ΟὙΤίο τυας »ιοεέ αὐεείζογραίείν αἰἱεῤοσεαῖ ἐοτυαγαῖς 

,δοσγαίθς αγιαὶ ἐφηαραί ἀξηε τυΐίζ σημοΐ ἐαγὲ ἂς γι:60 67 ἐο ἰσαὺξ αγι1} ο7 δϊς 

τυαγείς 1τι715.) ῥῖῇ1] δα (Αὐομοτ- ΗΪπά, Τπίγοάποίίοη ἰο ᾿λαζο᾽ς Ῥλαεάο, Ρ. 42). 

Το Οπίο ϑοογαίες δά ἀγθϑβθά ἢἰϊς Ιαϑέ ννοτγᾶς :--- (τῖῖο, νγεὲ οὐγα ἃ σοὺῖκ ἴο 

. ΑΞοΙερίαβ ; ΡΑΥ͂ {π6ὸ ἀεί ἀπ ὈΥ πὸ πιϑαηβ περίθος ἵΐ,᾽ τηδαηῖπσ [ΠΟΥ ΌΥ 

1Πδὲ ἀδαίῃ νου] τϑβϑίοσα ἢϊβ 501] ἴο ρυ τ Υ ἀπα Πεδ! ἢ, ἀπὰ ἐπαΐ ἐπογθίοτα 

{Π6 οἰιδξομηα τ βαουῖῆος ννὰβ ἀπε ἴο {πε αοά οὗ Ηξδα]ηρ. 

χαλεπὸν ὁ βίος. ὅ8εε ποίε οἱ 11]. 1. 
τινες εἰς δίκας ἄγουσιν, 1.6. συκοφάνται. 

πράγματα ἔχειν, “ἴο Πᾶνε ἰγοι]ε᾽ ; 566 ποίβ οἡ ἷ. 9. πράγματα ἰ5 

{ΓΘ αα ἘΠ ]Υ 564 οἵ Ιερα] ἰγοι 0 ]6. 

2. ὦ Κρίτων, κύνας δέ. ΕῸΥ τΠ6 ΟΥ̓ΕΥ οἵ. Ἡομοσ 72. νἱ. 420 
Ἕκτορ, ἀτὰρ σύ.... 

ἀπερύκωσι, “νατὰ οἵ ὙΠ ψογά ἰ5 ϑε4 ὈΥ ϑοόρβμοοῖες απά 

ΗἩετοάοίΐιβ, θαΐ ὈΥ πο Αἰίϊος Ῥσοβα νυυευ Ἔχοερί Χεποόρμοη. 

ἐθέλοι.---δύναιτο. ἘῸΓ {Πεϑε αἰἰγαοίεα ορίαιϊνεβ 566 ποίε οἡ ἱ. 18. 
ὅπως μή, ἴατ 1655 σΟΠΊΠΊΟΙ ΔΓΕ νεγῸ5 οἵ γεαγέγιρ' {πῃ {ΠῸ σἰπιρὶα 

μή. 
3. πολλῷ- ὠφελεῖσθαι. ΤῊΣ 5ίτεβϑ οἵ {Π6 βεηΐεποε ἴ5 οπ {ΠῈ 

ΡΑΙΓΟΙΡΙ65; οἵ. ποίβ οἡ ἰϊ. 1. Ττδηβίαία ἢ Μὶ Πακγηβ :--- ΠῸ 

γοιι ποΐ 566 {παΐ ἴο σταίν ἃ πὰῃ {|κὲ Ὑοιγβε! ἰδ [ᾺΥ Ρ]θαβαηίευ ἃς 

ἃ τηδίίεσ οὗ βε ἰπίεγεδέ ἱπδη ἴο πάσχα] ΜΙ γοι ϑ᾽ 

οἵῳ σοὶ ἀνδρί, ὈγΥ αἰἰταοίίοη ἴον ἀνδρὶ οἷός εἰ σύ. (. ἴ. 8 ἀπά 
ἤε ογείσα 11. ἢ1. 25 τοῖς οἵοις ἡμῖν τε καὶ ὑμῖν, Ῥ]αἴο «δ γ»εφο-. 2208 πάγου 

οἵου δεινοτάτου “ἃ ἴτοξί 45 ΞΕγΕΓῈ ἃ5 ΡΟββιῦ 16. 

εἰσὶν---᾽χρῆσθαι, “{Πετε ἀτε ἴθ ΑἰΠεπβ ππθη οὗ (ῃ15 ἔγρε ψῇο ψόου]ά 
6 νεΥῪ τη ἰΐοιβ ἴο Πᾶνε γοι 85 ἃ [τἸεπά. 

τῶν τοιούτων ἀνδρῶν, ρατγί[{ἰνε σεηίεϊνε ἀερεπάϊησ οπ οἵ,---Πτ. 
ΚΈΠΘΓῈ ἀ’Ὸ 0 διηοηρ 580 ῃ τη6η....᾽ 

φίλῳ σοι χρῆσθαι. (ΟΥΓ. 1. 12 δούλοις χρῆσθαι “ἴο ἰγεαί 5 5]ανε5." 

4. ἀνευρίσκουσιν. ΟἸΞεῖνε {παΐ {πε βίοτος ργεϑεπξ 15. ποί 50 

ΠΟΙΏΤΊΟΙ ἴπ ατεεῖκ 845 ἰη Γαἰϊη. ΚΝ ε Πᾶνε ἴἰ ἀραΐῃ ἴῃ 8 5. 

᾿Αρχέδημον. ῬΟΞΒΙΌΙν [Πϊ5 Αὐομεάδπηβ 15 {πΠῸ Ἰεδάευ οἵ (Π6 ρορυϊαγ 

ΡΑΙΥ ταεπίϊοπεα ἴῃ “γε θεῖσα 1. νἰϊ. «᾿Αρχέδημος ὁ τοῦ δήμου προεστηκώς. 

ΗΙ5 Ρο] ἴσα] ΟρΡΡοπθηΐβ Δ΄ ΨΕΙΥ 5ΈΕΥῈ ΠΡΟΠ Πΐπ. [,γϑίαβ (χὶν. 25) 

64115 Πΐπτη ἃ “θ]βαι-εγεα ρεύβοη ψῆο ΕΠ] 6 2216 ποΐ ἃ {Π{16 οὗ {ῃς6 ρεορὶβ 5 

ΤηΟΠΟΥ᾿; 8ΔηΠ4 Αδβοῆίπεβ ((4 μαῖδ. ἴσρ. 76) 5αγ5 ἴῃδΐ πε " σοττιρίεα {πε 

ΡΕΟΡΙΕ ΒΥ͂ 4! 5ἐγ Ρυεἴοπ5 οὗ τηοπεγ.᾿ Οτοίε, ποννενευ, μεϑἰϊαέε ἰο δάορέ 

δ --εν, 



88 ΜΕΜΟΚΑΔΙΩ7ΖΑ 71. [1χ. 4--- 

τς ᾿Δεπεϊβοαίίοη, βθεὶηρ ΠΟ 5: ΠΥ Ὑ δἱ 41} ἰπ (με Ροϊπίβ οὗ ομαγδοίθσ 
ποιϊςεά. 

ἱκανὸν εἰπεῖν τε καὶ πρᾶξαι, 111. “ΠΑΡΑ Ὁ]6 ΟΝ [ῸΓ 5ρβθοῦ δπὰ 
αοίίοη,᾽ ἃ ροοᾶ {Πυβγαςίοη οἵ {Πς ἀαίϊνε οτἱρὶπ οὗ (ῃε ατεοὶς ἱπβηϊεῖνε ; 
οὗν 1. 3. τῷ ἄρχειν παιδευομένῳ, νἱ. 36 δεινὰς συνάγειν. 

εἰπεῖν τε καὶ πρᾶξαι, ([Π5 οὔ]εοί οἵ ΑἰΠοηΐαη οἀποαδίίοη ; οἵ. “τ ππαδαξῖς 

ν. νὶ. 28 λέγων καὶ νοῶν καὶ πράττων ὁποῖα μέλλει ὑμῖν τε κάλλιστα καὶ 

ἄριστα ἔσεσθαι καὶ ἐμοί. “ΟἸΠοΥ αγδεϊκς,᾽ σαν ατοίς, “ οου]Ἱᾶ δοῖ ἢ 

ῬγανοΥν ἀπά ἴῃ οοποοῖῖ ; θα 1η6 ΑἰΠθηΐαη ΧΘΠΟΡΠΟη τγὰβ ἀπιοηρ (Π 6 

[νν ΨΠῸ σου] δλλγά», σρέαΐ, ἀνα ἀεί νυ ἢ Θαια] οἤποίθπου. [1ἰ ννὰβ (Π15 

{]ραγεῖ6. ΔΟσΟΙΠΡ] 5 θη νν ΠΪΟΪ. ἃ Π ἀβρὶτηρ νοῦ ννὰθ σομ! ρα ]θα ἴο 
5εῖ θδίογβ ὨἸπΊ561Ε ἃ5 δῇ δἷπὶ ἰῃ {Π6 ἀθηηοογδου οἵ Αἰ θη." 

οὐ γὰρ ἦν--λαμβάνειν, “ ΕῸΣ Πα νγὰ5 ποῖ {Π6 πηδῃ ἴο πιαῖςα ργοῆξ ἴῃ 

ΘΥΘΙΎῪ ῬΟΒΒΙθ]6 πγαν, ας ἃ Ἰονοὺ οἵ ΠοΟμβΥ γγηο τεπηαυκοα (παΐ ἰδ τγὰβ 

1Π6 δαβί δὲ πηαίίου ἴῃ {Π6 νγου]α ἴο παῖζε Ὁ] Ο Κυη δ ]οὺ5 ἀἰβροῦρα {πεῖν ραϊηβ. 

οἷος---κερδαίνειν. ΟἿ, νὶ. 37 τοιοῦτος οἷος συλλαμβάνειν, ἀαηᾷ [Π6 

ΠΟΙ ΠΟῺ 156 οἵ οἷός τέ εἶμι “1 Δῃὶ 40]6.᾿ 

συκοφαντῶν, “Ἰη!οΥηοΥπ᾽; οἷ, 1Π6 αἰδλαλογες οἵ ἴΠ6 δαυν Ἐοπιδη 

οιηρῖγθ. ὉΠ οὐἹρίη οἵ {Π6 ννογτὰ 15. νϑῖν ἀουθία], [,146}1] ἀπά ϑοοίί 

αιοίς αἢ ἰηθγθβίϊηρ βιιρροβίίοη παρ ΌῪ Μὲ 5μαάννε}} ἐμαὶ [Π6 ννογά 

ΟΥΡΊΠΑΙΥ τηθαηΐ "Οπ6 γγῆΟ Ὀτγίηρβ ἤρβ ἴο ᾿ίρῃς Ὅν 5ῃακίηρ {Π6 ἰγεθβ᾽-- 

της ἢρϑβ πανίηρ θθθὴ πιά ἄθη ἴῃ {π6 (Π1οἰς [Ο]αρα ; θη πηθί ρου ΠΥ 

“ΟΠ6 ΨὙῈΟ ΤΆ Κ65 ΥἹοἢ ΠΊΘη ὙἹ6] ἃ ἃ {ΠΕ ῚΓ ἔγαϊς ὈΥ ἱπέογγηαίϊοηβ. (ΟἿ. 

Απερμοη 146. 22 ἔσειε καὶ ἐσυκοφάντει, δ. Ταῦϊκα 1, 14 μηδένα διασείσητε 

μηδὲ συκοφαντήσητε, ΑΥἰδί. λεῖος 450 κἀποσυκάζεις πιέζων, κιτιᾺ. “γοὰ 

5Πα Κα {Πδῖὰ οἵ Π|κ6 ἤσϑ, βηιιθοζίηρ {Πθιὴ ἴο 566 νυ ΠΟ ἢ 15 σὶρα.ὕ 

συγκομίζοι, ορίαἰϊνε οἵ γεατθπου; οἵ. θύοι Ὀε]ονν, ὃ 8 ὀνειδίζοι. 

ἀφελὼν ἂν ἔδωκε, “Πδ γννου]α βεῖ βοπὴβ ἀρατὶ αηᾷ ρῖνε ἴξ ἰο Αὐοῆε- 

ἀθηλαβ.᾽ ΕῸΣ {Π6 Γτααυθηςαινα τ56 οὐ ἄν νυν {Π6 δογῖβί οἵ. Τπας, νἱῖ. 

71 εἰ ἴδοιεν τοὺς σφετέρους ἐπικρατοῦντας, ἀνεθάρσησαν ἄν “ἴῆεν ψννουϊὰ 

ΡΙαοῖς ἀρ σοιγαρα,᾽ “παδασῖς 11. 111. 1 ἔπαισεν ἄν “π6 νψγνου]Ἱὰ ρσῖνε ἃ 

Ὀ]ονν.᾿ [τ 5 αἶβοὸ 564 ψ τ {Π6 ᾿πηρουίθοϊ, 6. 5. 7276 91. 1ν. νὶ. 13 ἐπὶ τὴν 

ὑπόθεσιν ἐπανῆγεν ἂν πάντα τὸν λόγον. 

ἐκάλει, “ἢ6 πιδοᾶ ο ἰηνὶῖα Ὠϊπι,᾽ 1.6. ἴο {Π6 βδου βοῖαὶ [δαβί ; οἵ, {|. τὸ 

ὁπότε θύοι καλεῖν σε ἐπὶ δεῖπνον. 

5. περιεῖπεν, “ἰγοαϊοα [ἢ αἰίοπίϊοη," ἱπηρογίθοὶ οἵ περιέπω, ἃ 

[ανουσγῖα ννογὰ νυ ΧΘΠΟρΡἤου, πὰ ἀϑοᾶ ὈΥ ΐπη ἀἰοηθ ἁπιοπρ Αἰεο 

Ργοβθ δῖ Ποῦ ; οἵ. ϑνριφοσίμηι νἱϊ. 38 τοῦτον ταῖς μεγίσταις τιμαῖς 

περιέπειν, Ονγοῤαξιίξία ιν. ἵν. 12 τοῦτον ὡς εὐεργέτην καὶ φίλον 

περιέψομεν. 
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του-- ἐχθρούς, “'ἰπ τεαδρεοὶ οὗ οὔς οἵ Ουἱίο᾽β Ὀ] δοϊς παΐ]εσθ, ἢς Ππα5 

{παὶ ἢ6 ἢὰβ ποῖ ΟἿΪΥ σοιητηϊ 6 ΤΏΔΠΥ ΟΥΠΊ65, Ὀπΐ αἴ5σὸ τηαΐο ΠΠΔΩΥ 

ΘΠΘΠΪ65.᾽ 

προσεκαλέσατο. ἼἸΠο ῥτοσδεαϊηρβ ἰῃ ἃ δίκη νψψεῖθ Ῥδριιὰ ὈΥ {Πα 
ΒΕΥνο6 οὗ ἰῃ6 βιιπηπιοπβ (πρόσκλησιθ). ΤῊΪ5 νγὰ5 οἴζεῃ ἄοπε Ὀγ ("πὸ 

ΡΙΑΙΠΕΠ ᾿ῃ Ραύβομ, Δοσοιη ρα θα ὈΥ͂ ΟΠ6 ΟΥ̓ ἴνγῸ Ὑγ][Π655565 (κλητῆρες). 

δίκην δημοσίαν. δίκη “5ἰρηίῆεθ σθπουα ν ΔΠΥ ρτοοθθάϊηρϑ αἱ ἰανν 

ΌΥ ΟΠ6 Ρδυίυ δραϊηβί οἴμεῖβ. Ὑπὸ οὔ]εοὶ οἵ 411] ϑιιο δοιΐοηβ ἰ5 ἴὸ 

Ῥτοίθος {Π6 ὈΟΑῪ ΡΟ] ς ΟΥ ΟΠ6 ΟΥ̓ τηοΥῖα οἵ 115. ΠΊΘΠ 6 5,--ττὰ αἸΒΕ 1 ΠΟ ] 0 ἢ 

ὙΥΠΙΟΝ Πα5 ἴῃ ποδί σοη Υγ165 βιισσοβίβα [Π6 αἰνίβίοη οὐ 411] οαιιϑθ5. ἰπίο 

ἔννο φγεαΐ οἰαββ6β, (τ) 2ηόζέε, (2) 2γίναίθ. ΤῊ ἢτϑί οἵ [πθ658 ννεῖα ᾿ἱπιρ] θὰ 

Ὀγ {Πς ἰεγπη5 (α) δίκαι δημόσιαι οΥ (ὁ) γραφαί ; οσαιι565 οἵὁ {[Π6 Οἴ ΠΟΥ ο[α55 

ὑνΈγα [εγπηθα δίκαι ἴδιαι ΟΥ̓ 5ΙΠΊΡΙΥ δίκαι ἴῃ ἰ(5. 1Πἰπϊτ6α 56 η56 ; οἵ. ῬοΟ] ΠΧ 

Ψ11. 41 ἐκαλοῦντο αἱ γραφαὶ καὶ δίκαι, οὐ μέντοι καὶ αἱ δίκαι γραφαί" 

(έείογια»» οὐ «4 γ»ιἰφιε{165). 

ἐν ἡ--παθεῖν ἢ ἀποτῖσαι, “ΜΠΕγε ἴξ γγοι]α Πᾶνα ἴο θεὲ ἀείθυπιϊπϑᾶ 

ναὶ νγὰβ ἰο Ὀ6 [ιῖβ ρυῃιϑῃπιθηί οὐ ἔπε, --ἰίῃε 5ἴοοὶς ἔογηλαϊα ἴὸσ 

Αϑβϑθβϑϑίηρ ἀδιηαραβ ΟΥἩ ἀδίευμ πο ΡΠΙΒῃτηθηΐ αἴζοσ Ἰπαάρστηςπί μα θεθη 
ῬΙοποιηςαά. 

Θ. συνειδὼς αὑτῷ, “Ῥεΐπρ οσοηδοίοιιθ᾽; οοπίταδί σύνοιδα αὐτῷ ἴπ 

ΜΠ 1- 

πάντ᾽ ἐποίει--ἔδωκεν, “Ἰεἴς πο βίοπμθ πηίυσηθα ἰο ΡῈ τὶ οὗ Ατοΐο- 

ἄδηλα ; Ὀπΐ Αὐομϑάδσηιβ ννα5 ποΐ ἰο 6 σοί τἱά οἵ πη|1] [Π6 Ὀ] ΟἸΚΊΑ 1]6Υ 

μά Ιεἰ Οτίίο ἰοοβα δῃα αἰβο ραϊά ἃ ϑιιτη οὗ ποποΥὺ ἴο ὨΪΠΊ561{.᾽ 

ἀπηλλάττετο, ἃ ποίεννουίῃν ᾿ηβίαποα οὗ {πῸ ᾿πηροτγίδβοι,--- " νγὰ5 ποῖ ἴου 

Ῥεΐηρ σοί γἱ4 οἵ᾽ ; σοπίγαβί {Π6 δουϊϑίβ νν ΠΙοἢ [Ὁ]]ονν. 

8. οὐχ ὅτι, οὐ (λέγω) ὅτι, 1.6. “ποῖ οηϊγ᾽; οἵ. μὴ ὅτι ἴῃ 1. νἱ. 11. 

εἰ δέ τις--κολακεύοι αὐτόν, “ΔΑπα 1[ Δὴγ οὗ ἰποβϑ6 ῃοβα ἋἸ51Π|τ6 

Ατομεάριμιβ μαᾶ ἱπουγγεα ἰαπης6α Πῖτη νυ ταραγίπηρ ΟΥτο᾽ 5 Κἰππ6 5565 

ἘΥ οτἱηρίηρ ἴο Πἴπι...᾿ 

διαφέρεσθαι, “ἰο ΒΕ αἱ νατίαποα 1 Π}.᾽ 
ἢ τοὺς μὲν καλοὺς- ἀντ᾽ ἐκείνων, “ΟΥ̓ [0 Τηα]κ6 ΘΠ ΘΠΊ165 οἵ σοοά πιθη 

πα ἱχπε ἴῃ αἰζειηρίβ ἴο ἄο ἔπε ννίοπρ, ἀπα ὈΥ σο-ορογαίϊηρ ψ ἢ 

5ΒΟου Πάτα ἴο εηάθανουν ἰο τηαῖκα {τ πα 5. νυ ἱΒ {Π6η}, Ργαίουγίηρ {ΠΕ ῚΓ 

ΘΟΟΙΘΙΥ ἴο ἐπαΐ οὗ {Πεὶγ θεαί εγ5.᾽ 



9ο ΜΕΜΟΛΚΆΑΔΒΙΖΙΑ Μ. [Χ. 1τ--ὄ 

ν ἐξ 

1. Διοδώρῳ. Τρῖβ Τιοάοτιβ 15 οἰ μου νν56 ἈΠ ΠΟΥ, 

τίς σοι--ἀποδρᾷ. Εὸτ ἴΠπς αἰαλέσιες ἐρεονειοα οἵ. ὃ 2 τίς σοι κάμνῃ 

αηὰ “͵εἠονίεα 11. ν. 215 φυγούσης αὐτοῖς τῆς ἐναντίας φάλαγγος οὐδένα 

ἀπέκτειναν. 

ἐπιμελεῖ ὅπως ἀνασώσῃ, " ἀο γοιι ἴα]ςκα μαΐηβ ἴο σεὶ Ὠϊπὶ βαΐε Ὀδοὶς }᾽ 
2. καὶ ἄλλους γε--ἀνακηρύττων, “Υε5, απὰ 1 64}} οἰιοῖβ ἴο ΠΙΥ 

αϑϑἰβίαποο, οἴου ηρ γουναγὰβ ἴου Ὠἰπι.᾿ 

σῶστρα, ιι5ε4 αἰδο Ὀγ Ηετοάοίι5, 6.5. τουναγβ ἴοσ ἰοβί Πουβοβ (ν. 9), 

1ΠδηΚ- οἤουιπρϑ ἴον (Π6 ΥθοονοτΥ οἵ ἃ 50η (1. 118). Εὸτ (ἢ (ογηλϊπαίῖοῃ 

οἵ. θαύμακτρον " ἃ ΠΟΠ] ΤΟΥ 5 ἴδ6.᾽ 

ἀνακηρύττων, “ ΡΙοΟοΪαϊπηϊηρ Ὀγ [Πς κῆρυξ οΥ οτἶοτ." 
3. καὶ μὴν---γε, “Απά γεῖ...᾿; οἵ. 111.. 4. ν111.. 4, 5. 

ἀγνώμων, “ ΒεαΙ] 655 ; οἵ, ν1]]. 5. 
“Ἑρμογένης. ΗεπΠηοροηα65, (Π6 βοὴ οἵ Ηἱρροπίοιιβ, ννγὰβ οὔθ οὗ {ῃς 

ἴΠΠΘΓ ϑοογαίίς οἶγοὶθ ἁἱοὴρ ἢ Οτὶίο, Ομδοσθρῆοη, ΟΠμδεχεογαίαϑβ, 

Βα, Οαθ65, αηα οἰἤοῖβ (1. 1Ϊ. 48). 
ὑπηρέτην, (ς οὈ]εοί οἵ ἔχειν. 

ἀφ᾽ ἑαυτοῦ, “οἡ Πἰβ οὐ δοοοιηί.᾽ 

4. μικροῦ--πρίασθαι. ΕῸΓ (ῃς σοηϊίνε οὗ ρῥτῖίος οἵ. 1, 20, ν. 2, 

11]. 2. 

διὰ τὰ πράγματα, “(Πα η]κ5 ἴο οὐγ ἰτοι Ὁ] 65 ἡ ἀπε το (ες Ἐεῖρῃ οὗ 

ΤοΙΟΥ ; οἵ. νὶϊ. 2 ἐστασίασεν ἡ πόλις, ἀηα ἴογ (Πϊ5 56 οἵ πράγματα οἵ. 

1. 9, 11. 2, 1Χ. 1. 

5. ὡς ἐμέ. ὅ8ες ποίς οῃ νἱΐ. 2. 

τοῦ αὐτὸν ἐλθεῖν, “[Παῃ {παΐ γοιι 5ῃου]ὰ ρὸ γουγβοϊ 

Θ. ᾧχετο, “ννὰ5 οἵ αἱ οπος.ὄ 

οὐ πολὺ τελέσας. - Διόδωρον, “αἱ πο στοαΐ Ἔχρεπαϊίαγο οὐ ἐγοιθ]α 

θαϊηοα ἃ {τἰθηα νη πηαὰθ ἰΐ Ηἰδ Ὀιιβίη 655 ἴο 566 ννῆδί ἢς οοιιᾶ βὰν οὗ ἀὸ 
ἴο πεὶρ δῃηᾷᾶ οἤθοῦ ΠΙοάοσιι5.᾽ 

ἡ λέγων ἢ πράττων, ἀπ ΟΧΟΘ]]οηΐ ΘΧΑΙΡ]Ο οὗ (Π6 οι ρΠαιὶο ραγιοἱρ]ς; 
566 ποί65 Οἡ ἰϊ. 1) ἰχ, 3. 
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ΝΕ Χ. 

Ι. ΟΚΕΕΚ ΨΟΚΗΌΞ5. 

: ἫΣ 
ἀποδημία, νἱϊΐ. τ. 
ΕἸ ΄ -. 

ἀποδιδόναι, ἰϊ. τ 

ἀγάλλεσθαι, ἱ. 33, νἱ. 55. 
ἀγαπᾶν, 1. :8, νἱῖ. 0, 12. 1ο} τ, 1 1. 
ἀγαπητός, 1. 32, 323. 
ἄγασθαι, 1. 10, νὶ. 33. 
ἄγευστος, ἱ. 23. 
ἀγνώμων, νἱῖϊ. 5, χ. 3. 
ἀγρυπνεῖν, ἰ. 3, τῇ. 
ἀδελφιδῆ, νἱϊ. 2. 

ἀκόλαστος, ἰ. 1. 
ἄκουσμα, 1. 31. 
ἀλφιτοποιία, νἱῖ. 6. 
ἀναγκαῖος, 1. 14. 
ἀνακηρύττειν, χ. 2. 
ἀναλογίζεσθαι, 1. .. 
ἀναπεπταμένος, 1. 55. 
ἀνατίθεσθαι, ἱν. 4. 

ἀνέγκλητος, νἱῖ!. 5. 
ἀνειμένως, ἵν. 7. 
ἀνέχεσθαι, ἱ. 2, 33. 1ϊ- 7; ν1- 42: 
ἀνεψία, νἱΐ. 2. 
ἀνήκοος, ἱ. 31. 
ἀνθρώπιον, [1]. τό. 
᾽ - - Ν ἀντεπιθυμεῖσθα!, νὶ. 28. 
ἀντενεργετεῖν, νἱ. 4, ἶχ. 8. 

ἀντιποιεῖσθαι, ἱ. 1, 7. 

ἀξία, ν. 2, 5. 
ἀξιοῦν, ἱ. 9, 12, 28. 
ἀπαλλάττεσθαι, ἰκ. 6. 
ε ᾿ὕ 5 

ἁπαλότης, ἰ. 22. 

ἀπερύκειν, ἰχ. 2. 
ἀπεχθέσθαι, ἰχ. 3, 8. 
ἀποβλέπειν, 1. 22. 
ἀποδημεῖν, 111. 12. 

ἀποδίδοσθαι, ν. -. 
ἀποδοκιμάζειν, 11. 13. 
ἀποκαλεῖν, 1. 1. 

ἀποκάμνειν, νἱ. 35. 
ἀποκρύπτεσθαι, [1]. 14, νἷ. 29. 
ἀπολαμβάνειν, ἴϊ. 5, 14. 
ἀπολαύειν, ἰχ. 7. 
ἀποστροφή, ἴἷχ. 5. 
ἀποτίθεσθαι, ἱ. 51. 
ἀποτίνειν, ἰχ. 5. 
ἀπράγμων, ἱ. 53. 
ἄπρακτος, ἱ. 22. 
ἀργύρεια, ν. 2. 
ἀριστᾶν, νἱϊ. 12. 
ἀρτοποιία, νἱϊ. 6. 

ἀρχή, ἰ. τ. , 
ἄρχειν, 11. 1τ, ν]. 25. 
ἄστυ, νἱϊ. 2. 

ἄτοπος, ἰϊϊ. 15. 
αὐτάρκης, νἱ. 2. 
αὐτόθεν, νἱῖϊ. 1, 3. 
αὐτοκράτωρ, ἱ. 21. 
αὐχμηρός, ἰ. 31. 
ἀφεκτέον, νἱ. 1. 
ἄφθονος, ἱ. 9, 28. 

ἀφορμή, νἱϊ. 11, 12. 

βιοτεύειν, 1. 9. 
βόσκημα, ἰ. 28, ἷν. 2. 

γεραίτερος, ἰ. 33. 



92 ΠΜΡὌΕΧ. 

γιγνώσκειν, νἱ. 30. ἔλαιον, ἴχ. 4. 
γυμναστής, 1. 70. ἐλέγχειν, 1ϊ. 0. 

ἐλευθέριος, ἱ. 22, ἢ, τό, νἱ]]. 4. 
δανείζεσθαι, νἱϊ. 2, 11, ΥἱΠ]. 1. ἐλλείπειν, 1. 8, ἵν. 6, νἱ. 5. 

δαψιλῶς, νἱϊ. 6. ἐμποιεῖν, 1. 20. 
δέεσθαι, νἱϊϊ. 1. ἐναντία, νἱ. 5. 

δεινός, νἱ. 36. ἐναντίον, νἱϊ. 8. 
δελεάζειν, ἱ. 4. ἐναύειν, 1. 12. 
δέλεαρ, 1. 4. ἐνεδρεύειν, ἰ. 4, 5. 
δενδροκοπεῖν, ἱ. 12. ἐνεργός, νἱϊ. 9. 
δένδρον, ἷν. 7. ἐξαναγκάζειν, 1. τό. 
δέρμα, ἱ. 17. ἐξετάζειν, 1ϊ. 13, ν. 1, 4. 
δημήγορος, νἱ. 15. ἐξικνεῖσθαι, 1. 20, 111. 10. 
διαβάλλειν, νἱ. 34. ἐξίστασθαι, ἰ. 4. 
διάγειν, νἱϊ. 7. ἐξωμιδοποιία, νἱϊ. 6. 
διαγίγνεσθαι, νυἱῖϊ!. ς. ἐξωμίς, νἱϊ. 5. 
διαδύεσθαι, νἱ. 12. ἐπαγωγός, ν. 5. 
διακεῖσθαι, 11]. 18. ἔπάδειν, νἱ. 6, Ιο, 11, 12, 13. 
διαλάμπειν, 1. 22. ἐπαρκεῖν, 1. 31, νἱ. 23, Υἱ1]. 3. 
διαπρεπής, ἱ. 27. ἐπιδείκνυσθαι, ἱ. 21. Ι 
διαρκέστατα, νἱϊ!. 6. ἐπιδημεῖν, νἱῖ]. 1. 
διεῖναι, ἱ. 24. ἔπιμελής, νἱ. 35, 38. 
δικάζειν, 11. 13. ἐπιμελητής, νἱϊ. 14. 
ΒΙΚΉΝ ΙΧ, α, Ἢ: ἔπιπλα, νἱϊ. 2. 
διοικεῖν, ἱ. 34. ἔπιστάτης, ν. 2. 

διχογνωμονεῖν, νἱ. 11. ἐπιτρέπειν, νἱ. 58. 
διψῆν, 1. 20. ἐπῳδή, νἱ. 10, 11, 12. 
δοκιμάζειν, νἱ. τ, 6. ἐργασία, νἱϊ. 7. 
δοκιμασία, 1Ϊ. 13. ἐργώδης, νὶ. 9. 
δουλοπρεπής, νἱῖϊ. 4. ἐρημία, 1ϊ. 14. 
δυσκολαίνειν, 1ἱ. 8. ἔρια, νι. 14, 12: ΧΚ 1. 

δυσσύμβολος, νἱ. 3. ἔρυμα, 1. 14. 
δυσωπεῖσθαι, 1. 4. ἔρως, νἱ. 3, 21. 

ἐρωτικός, νἱ. 28. 
ἐγγίγνεσθαι, [1]. 4, νἱ. 34. εὐγνώμων, νἱϊ!. 6. 
ἐγκράτεια, ἱ. 1. εὐδαιμονίζειν, νἱϊ. 7. 
ἐγκρατής, ἱ. 5, 7, νἱἷ. 5. εὐεργεσία, 11]. 17, νἱ. 27, νἱϊ. 9. 
ἐθελοντής, 1. 3. εὐνοϊκῶς, 11. 12, νἱ. 34. 

ἐθίζειν, 1. 2, 28. εὔοικος, νἱ. 5. 

εἶεν, νὶ. 6. εὑρίσκειν, ν. 5. 

εἰκός, ἱ. 2, νἱ. 24, νἱῖ. 10. εὐσύμβολος, νὶ. 5. 
εἰλικρινής, ἰϊ. 3. εὐφραίνειν, ἱ. 18, 24, ἷν. 6, χ. 6. 
εἶπα, ἰἱ. 8. εὐφροσύνη, ἱ. 20. 
ἑκών, ἰ. 12, 17, 18, Χ. 3. εὔωνος, χ. 4. 
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κοσμεῖν, ἱ. 34. 

κυβερνήτης, νἱ. 58. 
κυριεύειν, νἱ. 22. 

ζεῦγος, ἷἱν. 5. 

ἡγεμονικός, [1]. 14. 
ἡδυπαθεῖν, νἱ. 24. 

ἡμιμναῖον, ν. 52, 3. λαγνεία, 1ἴ. 1, νἱ. 1, 8. 
λαγώς, νἱ. 9. 
λανθάνειν, ἱ. 13. 

λείπεσθαι, ἷν. 7. 
λειτουργεῖν, νἱῖ. 6. 
λιπαρός, 1. 531. 

θάλλειν, 1. 35. 
θαμά, ἱ. 22. 

θήρα, νἱ. 28, 29. 
θηρατικά, νἱ. 35. 
θηρᾶν, νἱ. 8. 28. 
θίασος, ἰ. 31. 
θρύπτειν, 1. 22. 
θύει»; ἘΠ» 132. 111. τι, ἴχ. ὁ. 

μακαριστότατος, ἱ. 33. 
μαστιγοῦν, 1. 17. 
μεθιέναι, 1. 35. 
μειοῦν, νἱΐ. 0. 
μέλει, νἱ. τό. 
μέλλειν, 1. το, νἱ. 14», 34, Ν]1]. 10, 

ἰδιώτης, νἱ. 18. 
ἱκανός, ἰχ. 4. 
ἰλαδόν, ἰ. 20. μεταδιδόναι, 11. 5, ν]]. 1, 13. 
ἱλαρός, νἱῖ. 12. μεταμελησόμενον. νἱ. 232. 
ἵλεως, 1. 28. μηχανᾶσθαι, ἱ. 30, 11]. 9, νἱ. 35. 
ἱμάτιον, νἱϊ. 5. 

καθαριότης, ἱ. 5252. 
καθιστάναι, 1. 9, 12. 
καθυπνοῦν, 1. 30. 
καλλωπίζειν, 1. 22. 
καλὸς καὶ ἀγαθός, νὶ. 22, 28. 
κάμνειν, 11. 8, ἷν. 3, Χ. 

καρποῦσθαι, ἱ. 13. 
καρτερία, ἰ. 20. 

κατακλείειν, 1. 13. 
κατακοιμίζειν, 1. 30. 

καταλέγειν, ἱν. 4. 
καταλογίζεσθαι, 11. 1- 
κατάλυσις, νἱϊ]. 1. 
κατάρχειν, 11]. ΟΓΙ- 

κατασκευή, ἱν. ὅ. 
κατειπεῖν, νἱ. 33. 
κεῖσθαι, ἰ. 32. 
κεχαρισμένος, ἱ. 24. 
κηρύττειν, 1. 15. 
κινδυνεύειν, [1]. 17. 
κλαίειν, 1ἱ. 12. 
κολακεύειν, ᾿κ. 8. 

ω. 

μισητός, νἱ. 21. 
μνᾶ, ν- 2; 3; 4- 

ναύκληρος, νἱ. 58. 
νομεύς, ἴχ. 7. 

οἰκονομικός, νἱ. 38. 
οἷός τε, νἱ. 14. 
οἷς, ΥἹ]. 13. 
οἴχεσθαι, χ. 6. 

ὀλιγανθρωπία, νἱϊ. 5. 
ὅλος, νἱ. 28. 

ὀνειδίζειν, Ιχ. 8. 
ὀργυιά, 11]. το. 

ὄρτυξ, '.. 4. 
ὀσφραίνεσθαι, 1. 12.. 
οὐσία, νἱῖϊ. 3. 
ὄφελος, ἰ. 3. 
ὀψοποιία, 1. 30. 

πάγχρηστος, ἰἷν. 5. 
πάλαισμα, 1. 14. 
παμφόρος, ἰν. 7. 
παραγίγνεσθαι, ἱ. 2. 
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παραιτεῖσθαι, 1]. 14. 
παραμόνιμος, ἵν. 5, Χ. 3. 
παραχωρεῖν, ἴ{|. τύ, 
πεινῆν, ἷ. 30. 
περᾶν, ἰ. 31. 
πέρδιξ, 1 (Ὦ- 

περιάπτειν, νἱ. 12. 
περιέπειν, ἴχ. 5. 
περιορᾶν, 1ϊ. 13, νἱϊ. 2. 
περιποιεῖσθαι, νἱϊ. 5, 6. 
περιτυγχάνειν, νἱϊϊ. 5. 
πλάττειν, νἱ. 37. 
ποικίλος, 11]. το, νἱ. 2. 

πολιορκεῖν, 1. 13, 17. 
πολλαπλάσιος, ἰἱ. 7. 
πολύαινος, νἱ. 11. 

πολυσαρκία, 1. 22. 
πράγματα, 1. 9, ἰϊ. 8, ᾿ἰΧ. 1, Χ. 4: 
πρεπώδης, ἰϊ. 7. 
προακούειν, ἷν. 7. 
προδιδόναι, ν. 4. 

προκαλεῖσθαι, 11]. 17. 
προμνᾶσθαι, νἱ. 50. 
προμνηστρίς, νὶ. 56. 
προοίμιον, ἰ. 27. 
προσανατίθεσθαι, ἱ. 8. 
προσίεσθαι, νἱ. 18, ν]]. 11, 11]. 5 

προσκαλεῖσθαι, ἰχ. 5. 
προστατεῖν, νἱΐ. 0. 
προστατεύειν, νἱϊϊ. 4. 
πρωτεύειν, νἱ. 20. 

ῥαδιουργία, ἱ. 20. 
ῥήτωρ, νἱ. 15. 

ῥιγοῦν, 1. 17. 

στασιάζειν, νἱ. 17, 20, νἱΐ. 2. 

στασιώδης, νὶ. 4. 
στοιχεῖον, ἰ. 1. 

στρατηγικός, νἱ. 15, 38, 
στρωμνή, ἱ. 30. 
σύγγραμμα, 1. 21. 
συκοφάντης, ἰχ. 4. 
συλλαμβάνειν, νἱ. 37. 

ΤΜΦΕΧ. 

συλλήπτρια, 1. 32. 
συλλήπτωρ, ἰϊ. 12. 
συμπράττειν, ἱν. 6. 
συναρμόΐειν, νἱ. 20, 24. 
σύνοιδα, νἱϊ. τ, ἰχ. 6. 
σύντομος, νἱ. 30. 
σχῆμα, ἴω 22. 
σῶστρα, ἰΪ. το. 
σωφρονίζειν, ἱ. τύ, 

τάλαντον, ν. 2. 
τάξι, 1. ἡ, 8. 

τεκμαίρεσθαι, νὶ. 6. 
τεχνίτης, ἰ. 32, νἱΪ. 4. 
τραγῳδία, ἰἱ. 0. 

ὑμνεῖν, 1. 33. 

ὑπάρχειν, 11]. 4. 
ὕπαιθρος, ἱ. 6. 
ὑπερόρια, νἱϊϊ. 1. 
ὑπόβαθρα, 1. 30. 
ὑποδέχεσθαι, ἰϊ. 5. 
ὑποκορίζεσθαι, ἰ. «ὕ. 
ὑποκριτής, 1Ϊ. 0. 
ὑφορᾶσθαι, νἱϊ. 12. 

φθάνειν, ἱ. 23, 11]. 11, 14. 
φιλονεικεῖν, [1]. 17. 
φιλόνεικος, νὶ. 5. 
φίλτρον, [1]. Γ1, [4. 
φορτίον, [ἱ. 5. 
φρενοῦν, νἱὶ. 1. 

φωνήεις, νἱϊ. 13. 

χαλεπότης, 1ϊ. 7. 
Χχάριϑ, νἱ. 21, νυἱῖ. 0. 
χιτωνίσκος, νἱϊ. 5. 

χιών, 1. 30. 
χλαμυδουργία, νἱϊ. 6. 
χλαμύς, νἱϊ. 5. 
χλανιδοποιία, νἱϊ. 6. 

ὥρα, 1. 2, 22. 
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Π- ῬΕΟΡΕΕ ΝΆΜΒΕΞ. 

᾿ΑΠΕΞομαβ, ν. 1, 2, 3- 
Ἀσιϑίατοπαβ, νἱῖ. 1, 2.) 11. 

ἌΤΙ πΠ5, 1. Ὁ 8, 1Ὲ; 18} 54 

Ατομδάριηιβ, ἰχ. 4, 5, 6, 7, 8. 

Αϑῖα, 1. το. 

Αϑβραϑβία, νὶ. 506. 
Ατἰοα, νη]. 1. 

(λυ Παρ πίδηβ, 1. το. 
Οεγδίῆοῃ, νἱϊ. 3, 4- 

ΟΠδοσεογαίδθβ, 111. 1, 5, 6, 8, εἴο. 

ΟΠΔεύθρμοι, 111. 1, ὅ, το, 14. 

ΟΠ] γίι5, νι. 6. 
ΟΣΙΕΟΣ ἴχ: 1; 2: ὅ: 5, ΟΝ Εἰς: 
ΟΥΟΡυΪαΣ, νἱ. 1;.18; 17, 18, εἴς. 

Ογτεθιιβ, νἱϊ. 6. 

Τεπιθαβ, νἱϊ. 6. 

Ἰλιοὐσείις; ΧΟ 1, 5. Ὁ. 

ἘΡΙσΒαῖτηι5, 1. 20. 

Εσπτορε, 1. το. 
ΕΠ σιιβ, νι]. 1, 5. 

Ηδίδοῖες, 1. 21, 23, 26, 27, 29, 

39: 
Ἡδειπορεπαβ, Χωβ, 5,» ὕ. 
Ἡεβοά, 1. 20. 

Ἡδοιηοδί, νἱ. 11ν 

ΤΑτΏΡτοο 65, ἰϊ. τ. 
ΓΑΌγδπῃβ, 1. 10. 

Τγάϊδη5, 1. 10. 

Μαβοίϊδῃβ, 1. το. 

Μεραγίδηβ, νὶϊ. ὅ. 
Μέεποη, νὶϊ. 6. 

Ναιβίογάθβ, νἱὶ. 6. 

ΝΙςογαΐαβ, ν. 2. 

ΝΙςΙα5, ν. 2. 

Οὐἀγϑβειιβ, νἱ. 11. 

Ῥείϊγαβδιιβ, νἱῖ. 2. 

Ῥευο]εβ, νἱ. 13. 
Ῥεγϑίδηβ, ἱ. 10. 
ῬΗτυρίδηβ, 1. 1ο. 
Ῥτγοογιιβίθβ, ἱ. 14. 

Ῥτοῦισυθ, τον 21; 20. 1|- 

Θοίτοη, ἱ. 14. 

Βουτίδηβ, 1. 10. 
ἘΠΠΙΞΙ 1 ΤΣ 

ΘΊΓΘΙ5. 11. ὁ, ΤΆ, 21- 

Θοογζαίθ5, 1. 10, εἴο. 

Θγγίδηβ, 1. 10. 

ὙΠεπηϊβίοοϊεβ, νἱ. 13. 



ΠΠΙ|. ΟΑΚΑΜΜΑΒΝ. 

ἈΑΡΙΕΟΤΙΨΝΕΘ: 

ΠΘΌΪΘΙ νυ Ί ἢ μηᾶ56. ΟΥ̓́Θ. 5ι1}0- 

76εΐ, 111.1, νἱ. 21) νἱϊ. 7, Χ. 1. 

ΡΙεαϊσαιῖνα 565, 1. 9, 30, νἱ. 
23, 28. 

ΟΑΞΕς;: 

Αεωμσαΐίσε: 

ΔΌΒοΙ]ίε, ἱ. 1.3, 11]. ΓῈ 

Δάνεγθϊαὶ, ἴ, 1.3, 23, νἱ. 5, νἱ!. 
χ, Β: 

ΑἰΓΟΥ Ρραβϑῖνα νϑυῦ5, ν11]. τ. 

Πορηαία, ἱ. 11, 21, 23, 20, 34, 
Ν]. 25, 26, 30, νἱϊ. 1, 7. 

ἄουθ]ς, 11. 1, 8, νἱ. 25. 

Γαβρθοῖΐ, 1. 17, 22. 

αΐῖνε: 

αἰζου ὁ αὐτός, ἰ. 5. 

οδιι54], 1. 31. 

ΡΕΊβοη σοποογηθδά, 1ἰ, 6, ἵν. 3, 
ἈΠΤ,; 

Οερσε. 

ΔὈΪ]αΓνΑ], 1{1. τό. 

αἴϊεγ δα)βοίϊνεϑ, 1. 7, νἱ. 5. 
ΑΕΓ νεΓΌ5, ἴ. 4) 24, 34) ἷν. 4, 

6, νἱ. 4, 28. 

ΘΟΠΊΡΑΓΊβΟΗ, ἰΪ. 7. 
ΟὈ]εοί, ἱ. 20, 24, 27, 34, ἷν. 4, 

νὶ. 4. 

Ραγεεῖνα, 1. 18, 31, 11. 9, 11. 
Ὑπ| νῷ ΤΉ ἾΣ; 2; 

Ρτίος, ἷ. 20, ν. 2, 3, 5, Υἱϊ. 2, 
ΞΡ Ὰ 

[ἔπης, ἱ. 30, ἱΐ. 5, 8. 

ΟΟΝΡΙΤΙΟΝΑΙ, ΘΕΝΤΈΝΟΕΘ : 

οἤδηρα οὗ πηοοά, νὶ. 4. 

ΠΟΒΊΡΙΘΧ, 11]. 9. 
Γαΐαγα ᾿ηάϊς. ἴῃ Ργοίαβίβ, '. 12, 

Ἐ7ε 
ἱποοπῃρ] είς, 111. 17. 

ΟΟΝΒΤΕΌΟΤΙΟΝΒ: 

Δα 5θῃβαγη, ἰ. 31, 11. 3, ν. 4. 

σμδηρα οὗ ΠΕΠΊΡΘΓ, ἷ. 1 5, 111. 1. 

σἤδηρα οἵ 5] εοί, 1. 8, 20. 
ΟΟΠΊΡΙ6Χ, 11]. 9. 
ἄπια] ἀπά Ρ] γα] σοιη ἱη64, 1], 

19. 
ΕἸ]ΠΙΡτῖοα], 1. 23. 
Ραγαίαχίβ, 1ϊ. 13. 

Ῥαχενε ἀρροϑβιξοη, ἱ, 4. 
ναγϊαἰίοη οἵ, ἱ. 19. 

ΙΝΕΙΝΙΤΙΝΕ: 

ΔἰΓΕΥ σαιι54] νει 5, 111. 11,13. 
Αἴζευ δεινός, νἱ. 36. 
ΔΙΓΕΥ οἷος, 1. 15, νἷ. 37. 

δουὶβί, αἴζεσ μέλλω, νἱ. 14. 
ἀαδεῖϊναι οτὶρίη, ἱ. 3, νἱ. 36. 
ῬύΌΓΡΟΒΕ, 1. 3: 

ΜΟΟΡ5: 

Οῤίαϊίσε: 
αἰ(γδοίβα, ἱ. 18, 111. 5,11, Χ. 2. 
ἐτεᾳιυδηίαξϊνο, ἰχ. 4, 8. 

δεεὀγιγοίσε: 
ἀφ! θογαίίνα, ἱ. 21, 30. 

ἀδρεπάϊηρ οη βούλομαι, ἱ. 1, 
Το. 

νΠουε ἄν, νἱ. 5. 
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ΡΑΚΤΙΟΘΙΡΙΕ: οὐ πάνυ, νυἱϊΐ. 5. 
δοσυδβαίϊνε ΔΌΞοΪαία, ἰϊ. 13, 1], οὔτε, νἱ. 19. 

3. οὐχ ὅτι, ἰχ. 8. 

αἴϊευ ἀποκάμνω, νὶ. 35. σχεδόν τι, νἱ. 12. 
αἰζεγ ἀποκρύπτομαι, 11]. 14. τε, ἷ. 28. 
αἴτεσ δίειμι, 1. 24. τί δέ, τ. 5, νἱ- 271Χ: 3- 

αἴϊεσ ἐλλείπομαι, νἱ. 6. τί γάρ, νὶ. 2. 
δου λανθάνω, ἱ. 13, 111. 11. τοι, ἷ. 11. 

Αἰτου περιορῶ, νἱϊ. 2. ὡς, ὥσπερ, ἱ. τ3, [1], 3. 
αἰζεγ φθάνω, 111. 11, 14. ὡς ἄν, νἱ. 38. 

ΠΟΠΟΕΞΒβῖνθ, 1. 4» 111. 0). 20, ἶν. 4. 
ἴου ᾿ἱπβηϊέϊνα, νὶ. 23. ΡΕΕΡΟΒΙΤΙΟΝΒ: 
Γαΐατα, νυ ἢ ἄν, 11. 3. ὮΝ 
Βέγεθς Ὅπ, 11. 1, 2, νἱ. 26; χ. 6. τὶ ἀπ᾽ ἀρτοποιίας, νἱϊ. 6. 
ἴξηβ65 οἵ, νἱϊ. 12. 

ἀπὸ παντός, ᾿ἰχ. 4. 
ἀπὸ τῶν πονηροτέρων, νὶ]ὶ. 4. ῬΑΚΤΙΟΓΕΒ: ΩΣ Ἂ 

ἀλλὰ γάρ, 1. τ7. ΣΡ κα υτοῖ Σ κἐν 
ἀλλὰ μήν, νἱ. 27, νἱϊ. 2. εἰς 

ἄν ἵν το, 1.5: Ὑἱ- 7355 ν- ἃ, εἰς ἀφορμήν, νἱϊ. τι. 

ἶχ. 4. εἰς πολυσαρκίαν, 1. 221. 
ἄρα; 11. τὰ, ν- 2) νῃς 97: εἰς τἀργύρεια, ν. 2. 
γάρ, 1... Τῇ. εἰς τοὺς ἀρχικούς, 1. 7. 

Ύγε, 111. 15. εἰς φιλίαν, 111, 20. 
γοῦν, ν. 3. 

δ᾽ οὖν, ἱ. 34. 
εἶτα, 1]. 13. 
ἢν 1: 18. 
ἤδη, 1- ἢ; ΤΆ, νἱ- 16- 
καῖ τ, 8. 26, 27, 441}. 40 ν- 2, 

ἐκ παιδίου, 1ἱ. 8. 

ἐκ παίδων, ἱ. 21. 

ἐκ τοῦ παραχρῆμα, 1. 20. 
ἐξ ἑτοίμου, νἱ. τό. 

11: 2. ἐπί 

καὶ γάρ, ἰ. 3, τἱ. 7. ἐπὶ τῶν ἀδελφῶν, 111. 2. 
καὶ----δέ, ᾿. 20, 571. 

καὶ μήν, 1ἰϊ. 4, 1ο, 14») 10, Υἱ. ἐπ᾽ ἀγαθῇ ἐλπίδι, '. 18. 

Α΄, 11. 1, 0111. 4, Σ- 3. ἐπ᾽ ἀγαθοῖς, 1. “27. 

καὶ ταῦτα, 11]. 1. ἐπ᾽ ἀρετῇ, νὶ. 15. 
μέν, νὶ.1, 5. ἐπὶ προβάτοις, 111. 9. 

μέν---δέ, ἰ. 6, 35, 111. 4,0. ἐπὶ σοί, νὶ. 36. 
μὲν οὖν, νἱῖ. «. ἐπὶ τοῖς οἰκέταις, ἵν. 3. 
μή, ν. 5, Υἱ. 2. ἐπὶ τῷ βίῳ παντί, 1!. 8. 
νῦν δέ, ἘΪ. 14, νἱῖ. 10. ἐπὶ τῷ συλλαμβάνειν, 1ἰϊ. 18. 
οἷον, ἱ. 4. ἐπ᾽ ὠφελείᾳ, 111. 19, Υἱ. 37. 
οὐ, νἱ. 3. ἐφ᾽ ὅτῳ, νυἱὶϊϊ. 1. 
οὐδέ, '. τι, 1], 6. ἐφ᾽ ᾧ, νἱϊῖ, 5. 



ο8 7ΖΜΦΕΧ. 

κατά 

κατὰ πόδας, νἷ. 9. 

παρὰ τὴν ἀρχήν, ἱ. 2. 

πρός 

πρὸς τὴν κτῆσιν, ἵν, ι. 

πρὸς τὴν φωνήν, ἷ. 4. 
πρὸς τὸν βίον, νἱὶ. 7, ἶχ. 4. 
πρὸς φιλίαν, 111. 4. 

πρὸς σοῦ, 1ἰϊ. 15. 

ὑπό 

ὑπὸ τὴν κατάλυσιν, νἹὶὶ. 1. 

ὡς 

ὡς ἐμέ, νἱϊ. 2, Χ. 5. 

ῬΕΟΝΟΥΝΒ: 

ἄλλος, 1. 14. 

αἰἰγαοίίοη οἵἉ γοϊαεῖνο, ἱ, 8, το, 

48, 111. ΤΌ, ἵν. Δ, υἱ, 9, 1Σ. 2: 

ἀουθ]6 ᾿πίθυγοραίνθ, 11. 3. 
ἑαυτούς, νὶ. 20, νἱϊ. 12- 

ἔστιν οἷς, 1ἰϊ. 6, 
ὅς γε, 111. 15. 
ὅστις, 1. 30. 
τοιοῦτος, ἰ. 1. 

γι φερῆλς,,.»...-. - ΤΕΝΞΕ5: 

“ογίεί: 

8οΥ. ἱπάϊς. συ ἱτἢ ἄν, ἴχ, 4. 
Δ Υ. ἰηῆη. αἴϊεῦ μέλλω, νἱ, 14. 
ίοτοθ οἵ, νἱ. 25. 
ψ 1} ἤδη, 1. 7, 11. 2, 7. 

ΟΣ 

ψιξ..ν 

ψ ἢ ἄν, 11. 3. 
ὙΠ εἰ, 1. 12») 17. 
ΜΓ ὅπως, 1. 10. 

7ριεγ7εεΐ 

οτος οἵ, ἰχ. 6. δώ φοΣ νο δ, ὁ οὐ “υΝΑς, »Ὁμ  ἀμἔνς 

γαερί: 

Ὠἰβίοτϊο, ἴχ. 4.) 5. 

ΔΟΕΡΒ ΑΝῸ ΕῸΚΜΒ (ἀϊαϊεοιίςα!. 
ΟΥ ΟἰΠΘΥνν δα ποίθυγοσί ἢ) : 

ἀπερύκω, ἰχ. 2. 

δέεσθαι, νἱϊὶ. 1. 
διψῆν, 1. 30. 
εἶπα, ἰϊ. 8. 

μῶσο, ἱ. 20. 
πεινῆν, ἰ. 30. 

περιέπω, ἰχ. 5. 

ΘΠΑΜΒΚΙΘΘΝ: ΡΚΙΝΤΙ ΒΥ ἸΟῊΗΝ ΟΥΑΥ, ΜΙΑ, ΑΥ ΤῊΝ ὈΝΙΝΕΚΒΙΤΥ ΡΕΚΕϑ.. 
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Ασσαθ Ἡἱγαγυ Οδγά Ροοκοῖ 

ὕπάες Ρβὲ, “Κεί. ἱπάεχ ΕἸ1Ἂ" 
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